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Resum 

Els plàstics són compostos sintètics molt avantatjosos per la seva facilitat de manipulació química i 

fàcil modelat, a part de tots els usos i avantatges que tenen aquests sobre altres materials. En els 

últims anys la preocupació publica per la gestió de residus i l’efecte nociu que tenen els plàstics 

petroquímics sobre el medi ambient ha anat en augment per la seva dificultat de degradació 

natural. Es per això que s’ha començat a buscar alternatives sostenibles per a la producció de 

plàstics. Una d’aquestes alternatives són els bioplàstics o plàstics biodegradables. Un d’aquests 

bioplàstics són els polihidroxibutirats (PHB). Aquests són sintetitzats per cianobacteris que els 

acumulen de forma natural com a reserva bioenergètica. A més, els cianobacteris s’utilitzen com a 

biorefineria natural ja que són capaços d’acumular aquets metabòlits i altres com és glucogen, 

utilitzant únicament energia solar i diòxid de carboni (CO2). El glucogen és un polímer que és apte 

per a la producció de bioetanol.  

Aquest Treball de Fi de Grau presenta un projecte sobre els mecanismes de producció de PHB i 

glucogen en cianobacteris i els diferents sistemes de cultiu d’aquests. El principal objectiu ha estat 

fer un estudi sobre l’efecte de les condicions de cultiu de dues espècies de cianobacteris per a la 

producció de PHB i glucogen mitjançant assajos experimentals. Intenta optimitzar, mitjançant el 

disseny experimental i un estudi matemàtic , les condicions de cultiu, i finalment mostra un estudi 

comparatiu entre els cultius de les dues espècies en qüestió.  

Les especies estudiades han estat Synechocystis sp.  i Synechococcus sp. Mitjançant el programari 

JMP s’han obtingut unes condicions òptimes de cultiu per a cada espècie i per a maximitzar la 

producció de cada un dels metabòlits. S’han obtingut uns valors màxims per a la producció de PHB 

del 6,81 % per a l’espècie Synechocystis sp. i una producció de glucogen del 36,68 % per a 

Synechococcus sp. han estat del 8,9 % per al PHB i del 46,36 % per al glucogen.  

Finalment s’ha generat un model matemàtic per a futures prediccions les condicions i variables 

òptimes de cultiu. 

Aquest estudi es un primer pas cap a l’optimització, escalat i industrialització del procés.  
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Resumen 

Los plásticos son compuestos sintéticos muy ventajosos por su facilidad de manipulación química y 

fácil moldeado, aparte de todos los usos y ventajas que tienen estos sobre otros materiales. En los 

últimos años la preocupación pública por la gestión de residuos y el efecto nocivo que tienen los 

plásticos petroquímicos sobre el medio ambiente ha ido en aumento por su dificultad de 

degradación natural. Es por ello que se ha empezado a buscar alternativas sostenibles para la 

producción de plásticos. Una de estas alternativas son los bioplásticos o plásticos biodegradables. 

Uno de estos bioplásticos son los polihidroxibutiratos (PHB). Estos son sintetizados por 

cianobacterias que los acumulan de forma natural como reserva bioenergética. Además, las 

cianobacterias utilizan como biorefinería natural ya que son capaces de acumular estos metabolitos 

y otros como es glucógeno, utilizando únicamente energía solar y dióxido de carbono (CO2). El 

glucógeno es un polímero que es apto para la producción de bioetanol. 

Este Trabajo de Fin de Grado presenta un proyecto sobre los mecanismos de producción de PHB y 

glucógeno en cianobacterias y los diferentes sistemas de cultivo de estos. El principal objetivo ha 

sido hacer un estudio sobre el efecto de las condiciones de cultivo de dos especies de cianobacterias 

para la producción de PHB y glucógeno mediante ensayos experimentales. Intenta optimizar, 

mediante el diseño experimental y un estudio matemático, las condiciones de cultivo, y finalmente 

muestra un estudio comparativo entre los cultivos de las dos especies en cuestión. 

Las especies estudiadas han sido Synechocystis sp. y Synechococcus sp. Mediante el software JMP 

se han obtenido unas condiciones óptimas de cultivo para cada especie y para maximizar la 

producción de cada uno de los metabolitos. Se han obtenido unos valores máximos para la 

producción de PHB del 6,81% para la especie Synechocystis sp. y una producción de glucógeno del 

36,68% para Synechococcus sp. han sido del 8,9% para el PHB y del 46,36% para el glucógeno. 

Finalmente se ha generado un modelo matemático para futuras predicciones las condiciones y 

variables óptimas de cultivo. 

Este estudio es un primer paso hacia la optimización, escalado e industrialización del proceso. 
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Abstract 

Plastics are very advantageous synthetic compounds for their ease of chemical handling and easy 

molding, apart from all the uses and advantages that they have over other materials. In recent 

years, public concern about waste management and the harmful effect that petrochemical plastics 

have on the environment has increased due to its difficulty in natural degradation. That is why the 

search for sustainable alternatives for the production of plastics has begun. One such alternative is 

bioplastics or biodegradable plastics. One such bioplastic is polyhydroxybutyrate (PHB). These are 

synthesized by cyanobacteria that accumulate them naturally as a bioenergetic reserve. In addition, 

cyanobacteria are used as a natural biorefinery as they are able to accumulate these metabolites 

and others such as glycogen, using only solar energy and carbon dioxide (CO2). Glycogen is a 

polymer that is suitable for the production of bioethanol. 

This Final Degree Project presents a project on the mechanisms of PHB and glycogen production in 

cyanobacteria and their different culture systems. The main objective was to study the effect of the 

culture conditions of two species of cyanobacteria for the production of PHB and glycogen through 

experimental trials. It attempts to optimize, by means of experimental design and a mathematical 

study, the conditions of cultivation, and finally shows a comparative study between the crops of 

the two species in question. 

The species studied were Synechocystis sp. and Synechococcus sp. Using JMP software, optimal 

culture conditions have been obtained for each species and to maximize the production of each of 

the metabolites. Maximum values for PHB production of 6.81% have been obtained for the species 

Synechocystis sp. and a glycogen production of 36.68% for Synechococcus sp. they have been 8.9% 

for PHB and 46.36% for glycogen. 

Finally, a mathematical model has been generated for future predictions of optimal crop conditions 

and variables. 

This study is a first step towards the optimization, scaling and industrialization of the process. 
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1. Introducció 
A dia d’avui els plàstics són un dels materials més utilitzats mundialment gràcies a les seves 

múltiples aplicacions que van des de la fabricació d’automòbils, estris de casa, electrònica i inclús 

l’aplicació en medicina, entre d’altres. Els polímers sintètics són molt més avantatjosos que altres 

materials gràcies a que la seva estructura pot ser fàcilment manipulada químicament. Això fa que 

tinguin propietats molt desitjables, com ara lleugeresa, robustesa, durabilitat i resistència a la 

degradació (Reddy et al. 2003). No obstant això, les seves nombroses aplicacions i els seu ampli ús, 

principalment com a embalatge, contribueixen a que la majoria de plàstics siguin rebutjats com a 

escombraries. Cada any s’utilitzen uns 140 milions de tones de plàstic a tot el món, el que requereix 

el processament d’aproximadament 150 milions de tones de combustibles fòssils i dona lloc a grans 

quantitats de residus que poden trigar milers d’anys a descompondre’s (Alexander 1981). S’ha 

demostrat que els plàstics causen greus problemes ambientals a causa de la seva persistència 

durant diversos anys, ja que són extremadament resistents a la degradació microbiana. Com a 

resultat, es poden dispersar a llargues distàncies i persistir durant segles en sediments. Els mètodes 

utilitzats per a l'eliminació de materials plàstics són difícils. Als abocadors, les taxes de degradació 

són tremendament baixes. A més l’incineració genera subproductes tòxics. El reciclatge es pot fer, 

però és un procés que requereix molt de temps i també provoca canvis en les propietats dels 

materials plàstics. A més, la presència d’additius com recobriments i pigments limita l’ús del 

material reciclat. En conseqüència, els biopolímers són una alternativa viable per a la substitució de 

plàstics sintètics, ja que no utilitzen recursos fòssils i es poden biodegradar fàcilment. Fins ara, però, 

els costos de producció dels polímers a base de petroli són encara inferiors a les alternatives 

biodegradables, cosa que és un obstacle per al desenvolupament comercial i minorista 

d’alternatives respectuoses amb el medi ambient (Costa et al. 2019)(Reddy et al. 2003). 

Els polihidroxialcanoats (PHA) són els bioplàstics més prometedors (i en el cas estudiat el 

Polihidroxibutirat (PHB), que és un subtipus de PHA), ja que les seves propietats materials són 

similars a les del polipropilè i es poden processar de manera similar, incloent-hi el modelat per 

extrusió i injecció, amb biodegradabilitat total. Són degradats relativament ràpid pels organismes 

del sòl, cosa que permet un compostatge fàcil dels residus.  

Els cianobacteris són un tipus de microorganisme que es pot utilitzar per obtenir PHB a un cost 

relativament baix. Això és possible perquè els cianobacteris tenen requisits mínims de nutrients i 

són de naturalesa fotoautòtrofa. Aquests procariotes individuals acumulen PHB per fotosíntesi 

oxigenada, és a dir, només utilitzant CO2 i energia solar. Tot i això, cal millorar el seu rendiment per 
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tal que els costos de producció industrial siguin competitius a els derivats del petroli. (Costa et al. 

2019)(Kamravamanesh et al. 2018).  

1.1. Cianobacteris  

Els cianobacteris, també coneguts com a algues blauverdes, existeixen des de fa més de 3.500 

milions d’anys. Van ser els primers organismes a produir oxigen molecular i, per tant, van contribuir 

a canviar la biosfera de condicions anaeròbiques a condicions en gran mesura aeròbiques. Són, amb 

diferència, el grup més nombrós d’organismes procariotes fotosintètics, segons es jutja per la seva 

aparició generalitzada, freqüència, abundància i diversitat morfològica (Arias et al. 2020). 

Existeixen de moltes formes diferents, com ara unicel·lulars, filamentosos, planctònics, colonials, 

etc. La capacitat dels cianobacteris per fixar el diòxid de carboni gràcies a la fotosíntesi els 

converteix en microorganismes realment interessants per a la producció ecològica i industrial de 

diferents productes químics i biocombustibles, davant de bacteris heteròtrofs que requereixen 

medis més complexos. A més, són més eficients en la conversió de la llum solar en biomassa en 

comparació amb les plantes(Lau et al. 2015). 

A més, aquets són capaços de generar biomassa orgànica a partir de CO2 i llum, utilitzant l’aigua 

com a donador d’electrons, oxidant-la a O2.(Whitton et al. 2006)  

Tenen tres modes de creixement, fotoautòtrof, mixotròfic i heterotròfic. En presència de llum, 

s’explota el mode fotoautòtrof i el CO2 s’utilitza com a font de carboni i la llum com a energia. En el 

mode heterotròfic obtenen el carboni a partir de fonts orgàniques. I en les condicions 

mixotròfiques, són capaços d’utilitzar alhora carboni inorgànic i orgànic en presència de llum. Això 

representa un avantatge respecte als organismes només fotoautòtrofs o heteròtrofs (Singh et al. 

2017). 
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1.1.1. Synechocystis sp. 

Synechocystis sp. es un gènere de cianobacteris que creixen principalment en aigua dolça. És capaç 

de créixer tant en condicions de lluminositat realitzant la fotosíntesi oxigènica com de foscor 

mitjançant la glucòlisi y la fosforilació oxidativa (Ikeuchi et al. 2001). 

Són cèl·lules que viuen solitàries o aglomerades, però sense mucílag comú, esfèriques o 

lleugerament ovalades abans de la divisió amb cromatoplasma visible , verd blau pàl·lid, verd oliva, 

verd brillant o rosat (Anagnostidis 1998) (Figures 1 i 2). Sota la llum ultraviolada són fluorescents 

(Figura 3). 

Tant pot créixer en plaques d’agar com en medi líquid. És per això que és un dels gèneres més 

estudiats i s’utilitza com a model per a moltes investigacions.  

 

 

 

Figura 1. Synechocystis sp. al microscopi òptic. 

Foto realitzada a x400 augments 

 

Figura 2. Synechocystis sp. al microscopi. Foto realitzada 

a x400 augments 

Figura 3. Synechocystis sp. al microscopi de 

fluorescència. Foto realitzada a x400 augments 
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Figura 5. Synechococcus sp. al microscopi òptic. 

Foto realitzada a x400 augments 

 

Figura 4. Synechococcus sp. vist al microscopi òptic. 

Foto realitzada a x400 augments 

 

1.1.2. Synechococcocus sp.  

Synechoccocus sp. és un gènere de cianobacteris unicel·lular que creix principalment a l’oceà però 

també s’han descrit moltes especies que creixen en aigua dolça. Es troben preferentment en aigües 

superficials. És per això que són uns dels components més importants del plàncton oceànic. Són 

cèl·lules en forma de coc, fotosintètiques(Ahlgren et al. 2012).  

Les cèl·lules es troben de forma solitària o agrupades en grups microscòpics o macroscòpics, 

irregulars, però que no formen colònies mucilaginoses; cèl·lules de vegades en sèries curtes de 

formacions pseudofilamentoses amb 2 - 4 cèl·lules. El mucílag absent o molt fi, incolor, homogeni, 

difluent, al voltant de cèl·lules individuals. Les cèl·lules són llargues ovalades o cilíndriques, 

normalment més llargues que amples, rectes, arcuades o sigmoides, d'1,5 µm fins a més de 20 µm 

de llarg i 0,4µm - 6 µm d'ample (Figures 4 i 5) (Anagnostidis 1998). 
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1.2. Cultiu de cianobacteris  

Els paràmetres més important per al cultiu de cianobacteris i que haurem de tenir en compte per 

al cultiu són, la font de llum, la temperatura, el pH, els nutrients i la font de carboni.   

· Llum 

Els cianobacteris necessiten llum dins d’una longitud d’ona entre 400 nm i 700 nm per fer la 

fotosíntesi. Per satisfer la producció de biomassa, la intensitat de la llum ha d’estar en un cert rang. 

Si la intensitat és massa baixa, la llum es converteix en un factor limitant i, si la llum és massa alta, 

es pot produir una fotoinhibició. Això significa que els cianobacteris no podran reparar el 

fotosistema II, cosa que provoca una pèrdua de l'activitat fotosintètica. Les cèl·lules haurien d’estar 

en constant i suficient agitació perquè totes les cèl·lules obtinguin llum, cosa que significa un flux 

turbulent dins del reactor. Aquest cicle evita que els microorganismes pateixin manca de nutrients 

i també permet completar les reaccions fosques i restablir així la capacitat de l’aparell fotosintètic 

(Drosg et al. 2015). 

·  Temperatura 

La temperatura a la qual poden créixer els cianobacteris depèn també de la soca. S'ha notificat 

creixement des de 4 °C a 75 °C. Tot i això, la temperatura òptima de la majoria de cultius és d'entre 

20 °C i 30 °C (Drosg et al. 2015). 

·  pH 

Els cianobacteris no poden créixer a pH inferiors a 4. El pH influeix en la dissolució del carboni 

inorgànic, per tant també afecta el creixement dels cianobacteris. El seu pH òptim és d'entre 7,5  i 

10, segons la soca i el medi de cultiu. (Drosg et al. 2015). 

·  Font de carboni 

Tots els organismes fotoautòtrofs necessiten una font de carboni inorgànic. En gairebé totes les 

espècies, el carboni inorgànic s’introdueix en forma d’hidrogen carbonat. Com s’explica en l’apartat 

1.7, els cianobacteris fixen el carboni mitjançant el cicle de Calvin impulsat per l’energia guanyada 

en la fotosíntesi. El CO2 es podria utilitzar com a única font de carboni per a la producció de 

microalgues, evitant així l'emissió de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera. Si s’utilitza CO2 és 

important controlar la dosi per evitar un pH desfavorable. La millor manera de dosificar CO2 és 
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mitjançant l’ús d’airejadors de bombolles petites (específics per a CO2) i injectar-lo només per 

regular el PH i mantenir-lo a un pH correcte (Drosg et al. 2015). 

·  Nutrients 

Els cianobacteris necessiten altres nutrients, a part del carboni, per créixer, com el fòsfor o el 

nitrogen. En el cas del fòsfor necessiten menys de 0,03 mg / L. Pel que fa al nitrogen, el contingut a 

les cèl·lules, pot arribar al 10 % del pes sec. En molts casos, els cianobacteris prefereixen assimilar 

el nitrogen en forma d’amoni. És per això, que no assimilen altres formes de nitrogen si hi ha amoni. 

Altres nutrients com el ferro, Zinc, Coure i el Níquel també són necessaris, en petites 

concentracions, per al creixement dels cianobacteris (Drosg et al. 2015). 

1.3. Fotobioreactors  

Els fotobioreactors (FBR) són bioreactors que operen amb llum per tal de cultivar microorganismes 

fotoautòtrofs, on es du a terme reaccions fotobiològiques. Hi ha dos maneres de cultivar 

microorganismes fotosintètics a gran escala, en sistemes oberts i en sistemes tancats. A més, poden 

operar de diverses maneres: en funcionament continu, semi-continu, discontinu, bioreactors 

seqüencials... ajustant-ho a la que més escaigui a la nostra necessitat. En aquest apartat es realitza 

una revisió bibliogràfica dels tipus de fotobioreactors més utilitzats i les diferents maneres d’operar 

que podem aplicar. 

1.3.1. Sistemes de cultiu  

En general, hi ha dos grans tipus de fotobioreactor que s’utilitzen a gran escala, sistemes de cultiu 

oberts i tancats (Figures 6 i 7). Un disseny PBR eficient hauria d’aconseguir el següent: 1) captar la 

màxima llum solar possible i transportar-la, canalitzar-la i distribuir-la al recipient de cultiu de 

manera que s’utilitzi la màxima energia lumínica per a la formació de biomassa; 2) permetre un 

control convenient i precís de paràmetres operatius importants perquè les cèl·lules estiguin en un 

entorn que afavoreixi la millor utilització de l’energia lumínica; 3) minimitzar els costos de capital i 

operatius; i 4) minimitzar el consum d'energia durant el funcionament (Wang, Lan y Horsman 2012).  
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Algunes de les avantatges i desavantatges que mostren els dos grans sistemes es presenten en la 

taula 1.  

Avantatges i desavantatges 

 Obert Tancat  

Inversió econòmica  ++ -- 

Concentració de cèl·lules  - + 

Manteniment + - 

Contaminacions -- + 

Control de les condicions  - ++ 

Precisió a l’hora d’administrar CO2 - ++ 

Taula 1. Avantatges i desavantatges dels sistemes oberts i tancats. Els símbols ++, + de color verd i verd clar indiquen una 

avantatge i els símbols -- i -de color vermell i taronja indiquen una desavantatge.  

 

Com podem observar a la taula 1 els sistemes oberts presenten més inconvenients que els tancats 

a l’hora de controlar les condicions (pH, temperatura...), dosificacions, problemes de contaminació 

i la concentració cel·lular és mes baixa, tot i això són fàcils de mantenir i el seu cost és molt inferior 

als tancats. (Drosg et al. 2015) 

 

Figura 6. Exemple de sistema tancat (Murphy et al. 2015). Figura 7. Exemple de sistema obert (Murphy et al. 2015). 
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1.3.2. Sistemes oberts  

Generalment hi ha tres tipus: 

• “Basses a cel obert”: Són simples basses a cel obert amb una forma i profunditat adequades 

amb els nutrients necessaris per al creixement microbià (Sevilla 2014) (Figura 8).  

• “Basses circulars”: Son molt semblants als “Basses a cel obert” aquests tenen l’avantatge 

que són agitats amb un sistema de rotació. Tot i això, no són gaire utilitzats pel fet de que 

requereixen grans quantitats d’energia elèctrica per a l’agitador (Sevilla 2014) (Figura 9). 

• “Basses en circuit”: Són canals d’aigua en forma de circuit de carreres ovalat on l’aigua es 

manté en constant moviment i agitació gràcies a unes pales que funcionen contínuament. 

És el sistema més utilitzat ja que permet una bona agitació i intercanvi de gasos i també 

permet controlar força bé el pH. Les desavantatges més grans són, les possibles 

contaminacions, l’alta evaporació i la manca de control dels paràmetres  (Sevilla 2014) 

(Figura 10). 

Figura 8. Fotobioreactor de tipus "Cel obert".  (Sevilla 
2014) Figura 9. Exemple de "Bassa circular". (Ramos de Ortega 

et al. 1986) 

Figura 10. Fotobioreactor tipus "Circuit"(«10.4 Design of Algae Farms | EGEE 439: Alternative Fuels 

from Biomass Sources» 2012). 
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1.3.3. Sistemes tancats  

Els sistemes tancats mantenen el cultiu totalment aïllat del medi ambient exterior. Aquests estan 

equipats amb dispositius d’agitació, airejat i CO2, control de pH i intercanviadors de calor. Són 

dispositius molt especialitzats per a cada ús i espècie en concret. Es per això que tenen un cost molt 

més elevat. Hi ha diversos tipus de sistemes tancats, els més comuns són els reactors tubulars, els 

de columna i els plans (Sevilla 2014). 

• Reactors de columna: Consisteixen 

en una columna vertical de material 

transparent. El bombolleig d’aire 

proporciona la mescla del sistema, la 

retirada de O2 i l’aportació de CO2 que es pot 

mesclar amb la corrent d’aireig. El seu 

principal inconvenient és que és difícil 

d’escalar ja que a l’augmentar el diàmetre 

també augmenten les zones fosques que fan 

disminuir la productivitat. Fer-les molt altes 

tampoc és possible per que la pressió a la 

base dificulta el bombolleig i causa estrès 

hidrodinàmic. Tampoc són les millors per a la 

captació de llum ja que al migdia quan és 

màxima la radiació solar la seva posició 

vertical els fa ineficients (Sevilla 2014) 

(Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Fotobioreactor de columna. (Sevilla 2014) 
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• Reactors Plans:  

En el fons aquets reactors són semblants als de columna però solucionen alguns dels inconvenients 

dels anteriors. Fan més òptima la captació de la 

llum ja que es poden fer tant prims com es 

vulgui. És pot incrementar la seva longitud tant 

com es vulgui sense modificar la seva alçada ni 

el pas de la llum. La fabricació és senzilla i 

barata. Es poden construir inclinats per tal 

d’aprofitar millor la llum solar a les diferents 

hores del dia. Un dels inconvenients es el 

control de la temperatura ja que és més difícil 

instal·lar-hi camises (Sevilla 2014) (Figura 12). 

• Reactors Tubulars: Són els més sofisticats i els mes especialitzats, també els més cars de 

construir. Consisteixen en tubs de diàmetre estret que permeten que la llum penetri fins al centre 

del tub. Això maximitza la superfície disponible per a la fotosíntesi. Normalment, com que les algues 

necessiten passar cert temps a la foscor, el reactor tubular està connectat a un tanc i el cultiu es 

recircula constantment. Poden ser en forma horitzontal/serpentinosa (Figura 13), vertical (Figura 

14), gairebé horitzontal, cònica o inclinada. L’aeració i la mescla dels cultius en fotobiorreactors 

tubulars es fa generalment mitjançant sistemes de bombeig d’aire. Els avantatges dels reactors 

tubulars són la seva gran superfície d’il·luminació i una productivitat de biomassa bastant elevada. 

Els seus inconvenients són el pH i els gradients de CO2 i O2 dissolts (Sevilla 2014). 

Figura 12. Reactor pla. (Sevilla 2014) 

 

Figura 14. Reactor tubular vertical (Sevilla 2014) 

 

Figura 13. Reactor tubular horitzontal (Sevilla 2014) 
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1.3.4.     Funcionament de Bioreactors  

a) Reactor continu: en aquest tipus d’operacions, l’influent s’introdueix tot el temps al reactor i el 

contingut del reactor emergeix contínuament. 

b) Semi-contínua: aquesta manera de funcionament consisteix en una extracció parcial del 

contingut del reactor i la substitució de noves solucions de nutrients cada temps definit per 

aconseguir el temps de retenció hidràulic definit. 

c) Batch: aquests reactors s’inoculen al moment inicial i s’extreu tot el contingut del reactor al cap 

d’un temps definit. 

d) Reactor discontinu seqüencial (SBR): aquesta manera d’operar és molt utilitzada en el 

tractament d’aigües residuals. Aquests reactors tenen la capacitat de tenir diferents temps de 

retenció hidràulica i de sòlids. El seu funcionament consta de 5 fases: 

1. Ompliment: on s’introdueixen els nutrients al reactor. 

2. Reacció. 

3. Assentament: en aquesta fase s’atura l’agitació i s’assenta la biomassa del cultiu. 

4. Extracció: s’extreu part del líquid. 

5. Inactiu: és el temps entre la decantació i el farciment. 
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1.4. Productes d’interès bioacomulats per cianobacteris  

Els cianobacteris poden acumular substàncies d’interès mediambiental i industrial en el seu 

citoplasma, com per exemple, lípids o carbohidrats que es poden fer servir per produir 

biocombustibles, pigments, bioestimulants, polihidroxibutirat, entre altres. En aquest apartat, 

s’explicaran en detall la producció de polihidroxialcanoats i glucogen, ja que han estat els 

bioproductes estudiats en aquest treball,  i s’analitzarà la seva estructura i propietats que fan 

aquestes substàncies interessants industrialment. 

1.4.1. Polihidroxialcanoats 

El polihidroxialcanoat (PHA), és un biopolíester produït per cèl·lules procariotes, és biocompatible, 

biodegradable i no tòxic (Costa et al. 2019). 

Les diferents formes del PHA el fan adequat per a una àmplia selecció de productes, des de 

materials d’embalatge fins aplicacions biomèdiques.  

Es sintetitzen i s’acumulen en diversos microorganismes, generalment quan entren a la fase 

estacionària de creixement. Els PHA formen inclusions intracel·lulars i es poden sintetitzar per 

emmagatzemar carboni i energia i poden arribar a ser el 80 % del pes de les cèl·lules. Es sintetitzen 

intracel·lularment com a inclusions citoplasmàtiques insolubles en presència d’un excés de carboni, 

quan altres nutrients essencials com l’oxigen, el fòsfor o el nitrogen són limitats. Aquests materials 

polimèrics es poden emmagatzemar a altes concentracions a l'interior de la cèl·lula, ja que no altera 

substancialment el seu estat osmòtic (Singh et al. 2017a) (Shahid et al. 2020). 
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Estructura química i propietats 

Els PHA són polímers termoplàstics predominantment lineals amb àcid hidroxialcanoic com a 

monòmer, en el què el grup carboxil d’una unitat monomèrica forma un enllaç èster amb el grup 

hidroxil de la unitat monomèrica adjacent. Es descriuen mitjançant la fórmula estructural de la 

figura 15, on “n” pot arribar als 35.000 monòmers (Costa et al. 2019). 

 

Els PHAs es classifiquen, segons 

el nombre d’àtoms de carboni 

que formen el grup funcional, en 

tres grans grups: (1) PHA que 

consisteixen en unitats d’àcids 

hidroxialcanòics de cadena curta, 

és a dir, aquells amb una cadena 

de carboni de 3 a 5 àtoms de 

carboni, (2) PHA d’àcids 

hidroxialcoanòics de cadena 

mitjana que tenen de 6 a 14 

àtoms de carboni a la cadena i (3) 

PHA compostos d’àcids 

hidroxialcanòics de cadena llarga 

que tenen més de 15 àtoms de 

carboni. Depenent del substrat 

utilitzat i del metabolisme del microorganisme, es poden obtenir diferents monòmers i, per tant, 

diferents polímers i copolímers (Costa et al. 2019).      

Els PHA tenen propietats similars a les dels plàstics convencionals, a causa de la gran diversitat 

química dels seus radicals. Aquests polímers poden anar des de termoplàstics rígids i fràgils fins a 

elastòmers, cautxús i adhesius, en funció de la seva composició de monòmers. A mesura que 

augmenta la longitud de la cadena, o augment del nombre de monòmers en un copolímer, la seva 

elasticitat augmenta i, per tant, els PHA tenen propietats diferents segons la seva composició 

monomèrica (Costa et al. 2019). 

Figura 15.Estructura molecular general dels PHAs. (Costa et al. 2019) 
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Les propietats físiques més estudiades dels PHA són la massa molecular, les propietats tèrmiques i 

l’índex de cristal·linitat, ja que són determinants per a la processabilitat del polímer. La distribució 

de la massa molecular i el pes molecular d'un polímer són característiques importants per a la seva 

idoneïtat comercial (Costa et al. 2019). 

Les propietats tèrmiques d’un polímer (temperatura de fusió Tm, temperatura de transició vítria 

Tg), així com propietats com la cristal·linitat i el temps de cristal·lització, defineixen algunes 

propietats mecàniques del material a temperatura ambient, sent també paràmetres útils per al 

processament tèrmic de material. Els PHAs presenten una temperatura de fusió de 50 °C a 180 °C i 

una cristal·linitat que oscil·la entre el 30 % i el 70 %, depenent de la composició del polímer. 

Els PHAs més habituals són els polímers semicristal·lins, que tenen propietats mecàniques 

comparables a les del polipropilè i el polietilè, tot i que són més fràgils i menys resistents als 

dissolvents. Els cianobacteris amb els que treballarem en aquest projecte produeixen 

polihidroxibutirat (PHB) que és un homopolímer de PHA. La taula 2 mostra les propietats físiques 

del PHB i els seus copolímers (PHBV), produïts pels cianobacteris, que es poden comparar amb les 

propietats dels polímers sintètics del polipropilè (PP)  i el polietilè d’alta densitat (HDPE)  (Costa 

et al. 2019). 

Propietats PHB PHBV PP HDPE 
Temperatura de Fusió (ºC) 37 45 174 125-132 
Cristalinitat (%) 60-80 30-40 68 60-80 
Modul d'elasticitat (Mpa) 30-37 18-29 1700 1000 
Resistencia a la tracció (%) 4.9 72-87 400 12 
Massa molecular (Kda) 179 163 200 200-600 

Taula 2. Propietats físiques dels PHB i els seus copolímers. (Costa et al. 2019) 
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1.4.2. Glucogen 

El glucogen (figura 16) és un polisacàrid de 

reserva energètica utilitzat per animals, 

fongs i bactèries, format per cadenes 

ramificades de glucosa unides per enllaços 

glucoíidics a-1,4. Les branques s’uneixen 

amb un enllaç α-glucosídic (1-6) entre la 

primera glucosa de la nova branca. A la 

figura 17 hi ha una imatge de l’estructura  

del glucogen. En aquesta figura es pot  

veure clarament com canvia l’enllaç 

glucosídic quan es ramifica la cadena (Luan 

et al. 2019). 

Una de les principals aplicacions que té el 

glucogen és la producció de biofuel, a partir dels lípids de reserva energètica com és el glucogen i 

mitjançant una fermentació existeix la possibilitat d’obtenir aquest combustible que provindrà de 

fonts netes i renovables (Milano et al. 2016). 

En els cianobacteris, el metabolisme del 

glucogen fa importants contribucions a la 

flexibilitat del metabolisme cel·lular. 

Aquest s’ha d’adaptar a les diferents 

condicions diàries de requeriment i 

obtenció de carboni ja que no utilitzen el 

mateix cicle metabòlic durant el dia que 

en la foscor. En condicions fosques, quan 

es suspenen les activitats de fotosíntesi, 

es mobilitzen els materials i l'energia 

emmagatzemats en forma de glucogen 

per mantenir el metabolisme cel·lular. 

(Luan et al. 2019) 

 

Figura 17. Estructura del glucogen. («Glycogen - Wikipedia» 2021) 
 

Figura 16. Estructura molecular del glucogen. 

(«Glycogen | C24H42O21 - PubChem» 2004) 
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1.5. Vies metabòliques dels cianobacteris  

Els cianobacteris són microorganismes que capturen l’energia solar per la realització de les 

reaccions fotosintètiques. Podem dividir les reaccions fotosintètiques en dos grups principals, les 

reaccions de llum i les reaccions fosques. En les reaccions de llum, els pigments fotosintètics 

absorbeixen l'energia solar i aquesta energia s'utilitza per dividir l'aigua en protons, electrons i 

oxigen. Els electrons i els protons s’utilitzen per sintetitzar portadors d’energia i poder reductor 

(NADPH i ATP). A les reaccions fosques, el diòxid de carboni es fixa i es redueix al cicle de Calvin 

mitjançant el NADPH i l’ATP generats en la fase lluminosa. El cicle de Calvin assimila el CO2 per la 

ribulosa-1,5-bifosfat carboxilasa oxigenasa (comunament coneguda com Rubisco). Sis molècules de 

diòxid de carboni reaccionen amb 6 molècules de ribulosa-1,5-bifosfat per formar 12 molècules de 

tres compostos de carboni anomenats 3-fosfoglicerats (3-PGA). Un d’ells s’utilitza com a substrat 

per a la formació de piruvat, mentre que els altres s’utilitzen per realitzar el cicle (Markou et al. 

2012) 

 
Figura 18. Principals vies metabòliques.  (Lau et al. 2015) 

El piruvat és el precursor de molts compostos interessants. Després del cicle de Calvin, les molècules 

de 3-fosfoglicerat es converteixen en gliceraldehid 3-fosfat (G3P) i a partir de dues molècules de 

G3P, es genera fructosa 6 fosfat (F6P). Algunes d'aquestes molècules formades s'utilitzen per a la 

glucogènesi. La formació de polihidroxibutirats (PHB) deriva del piruvat com moltes altres vies 

metabòliques. L’oxidació del piruvat per formar acetil CoA és el primer pas per tal de generar PHB 

(Figura 18): 
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Per generar el PHB s’han de realitzar tres reaccions enzimàtiques (Figura 19). En primer lloc, la 3-

cetotiolasa converteix dues molècules d’acetil-CoA en una molècula d’acetoacetil-CoA. Després 

d’aquesta reacció, l’acetoacetil-CoA-reductasa converteix l’acetoacetil-CoA en D-3-hidroxibutiril-

CoA i finalment la PHB sintasa enllaça la D-3-hidroxibutiril-CoA amb les molècules de PHB existents 

mitjançant un enllaç èster que fa créixer el polímer (Balaji, Gopi y Muthuvelan 2013)(Singh et al. 

2017a). 

 
Figura 19. Via de síntesi del PHB (Singh et al. 2017b). 

En el cas del glicogen es pot sintetitzar a partir de F6P. El F6P es transforma en glucosa 3-fosfat 

(G3P) que al mateix temps es converteix en glucosa-1-fosfat (G1P). El G1P es converteix en ADP-

glucosa per l’acció de la glucosa-1-fosfat adeniltransferasa. L’ADP-glucosa es polimeritza per tal de 

formar glicogen per acció de glicogen sintasa. L’activitat de l’AGPasa regula la síntesi de glicogen en 

els cianobacteris. L’AGPasa s’activa al·lostòricament mitjançant un augment del 3-fosfoglicerat 

(3PGA) i s’inhibeix de manera al·lostòrica mitjançant un augment del contingut de fòsfor inorgànic 

(Pi). A la figura 20 es pot veure un esquema de la biosíntesi del glicogen i els enzims reguladors. 
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L’energia solar, el diòxid de carboni, els nutrients com el nitrogen, fòsfor, potassi, etc. són essencials 

per al creixement dels cianobacteris. Si un nutrient és limitat o s’omet del medi de cultiu, canvien 

les seves estratègies metabòliques que comporten l’alteració de la seva composició en la biomassa 

(Markou et al. 2012). L’alteració de la composició de la biomassa està relacionada amb l’acumulació 

de metabòlits interessants com els carbohidrats o el PHB. 

El nitrogen és un nutrient essencial. És necessari per a la generació de compostos vitals com l’ADN 

o les proteïnes. Afecta la síntesi de pigments fotosintètics com la clorofil·la. Sota la inanició de 

nitrogen, el carboni fixat fotosintèticament passa de la via metabòlica de síntesi de proteïnes a les 

vies de síntesi de lípids i/o carbohidrats, resultant en una acumulació d’hidrats de carboni o lípids. 

En el cas dels cianobacteris, la majoria dels articles han reportat una acumulació d'hidrats de 

carboni, en alguns casos fins a un 70 % del pes sec (Markou, Angelidaki y Georgakakis 2012). La 

limitació de nitrogen també afecta la producció de PHA. Degut a la falta de nitrogen no es sintetitzen 

els aminoàcids i per tant s’acumula el poder reductor(NADH) i aquest excés es fa servir per 

l’acumulació de PHB (Singh et al. 2017a). 

El fòsfor també és un nutrient essencial que participa en la síntesi de molècules orgàniques vitals 

com l’ARN, l’ADN, fosfolípids o l’ATP. La síntesi d’hidrats de carboni no consumeix fòsfor. La 

pirofosforilasa ADP-glucosa, que és l’enzim que controla la síntesi d’hidrats de carboni, és activada 

pel 3-fosfoglicerat i és inhibida per fòsfor inorgànic. Per aquest motiu, el nivell d’hidrats de carboni 

acumulats està determinat per la proporció de 3-fosfoglicerat amb fòsfor inorgànic. Se sap que els 

hidrats de carboni comencen a acumular-se quan el fòsfor intracel·lular baixa per sota d’un nivell 

llindar(Markou et al. 2012). El fòsfor també afecta l’acumulació de PHA. Es creu que l’augment del 

PHA en la insuficiència de fòsfor podria ser degut a un excedent de potència reductora, com a 

conseqüència del fet que NADPH es produeix contínuament pel flux d’electrons fotosintètic, 

mentre que la generació d’ATP disminueix degut a la deficiència de fòsfor(Singh et al. 2017a). 

Figura 20. Via de síntesi del Glucogen. (Aikawa et al. 
2015) 
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No només les privacions de nutrients afecten l’acumulació de PHA i glicogen. La qualitat i la 

quantitat de llum també afecten el creixement del cultiu i la composició de la biomassa. La taxa de 

creixement de cianobacteris augmenta amb la irradiació fins a un nivell on es produeix la 

fotoinhibició a causa de danys als receptors fotosintètics. També la penetració de la llum a l'interior 

del reactor disminueix a mesura que augmenta la densitat de la cèl·lula per l'efecte auto-ombrejat 

i això afecta al seu creixement. En general, però si hi ha més llum que augmenta el contingut de 

carbohidrats i PHA (Stal 1992). També s'ha vist que un canvi ràpid de llum pot causar una 

acumulació de glicogen (De Philippis et al. 1992). 
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1.6. Disseny experimental utilitzat en el creixement de 

cianobacteris  

El disseny d’experiments és el disseny de qualsevol tasca que tingui com a objectiu descriure i 

explicar la variació de diferents paràmetres en les condicions hipotetitzades. El disseny 

d’experiments té com a objectiu establir relacions entre les variables. Per fer-ho, s’utilitzen mètodes 

estadístics per distingir si existeixen diferències significatives entre els resultats, per decidir si 

l’efecte d’una variable depèn significativament de les diferents variables i per a confirmar les 

hipòtesis amb els resultats experimentals. (Hernández et al. 2019) 

Els experiments dissenyats estadísticament suposen un estalvi en temps i diners ja que permeten 

reduir de forma significativa el número d’experiments a realitzar i optimitzen els recursos necessaris 

per obtenir resultats significatius. Es per aquest motiu, que en aquest treball s’ha decidit utilitzar 

aquest tipus de disseny experimental, per tal d’optimitzar i estudiar l’efecte de diferents 

paràmetres d’interès en la producció de PHB i glucogen amb cianobacteris. En aquest apartat es 

realitzarà una revisió dels diferents dissenys d’experiments que existeixen, la seva estructura i 

aplicabilitat.  

1.6.1. Passos a seguir en una investigació  

Per realitzar un disseny d’experiments s’han de seguir els següents pasos (Figura 21): 

 
• Plan: Definir els objectius. Seleccionar les mostres i els sistemes de medició. Valoració de 

les propietats de les dades que es recolliran.  
• Do: Recollida de les dades seguint els protocols de recollida de resultats.  
• Check: Valorar les dades. Calcular resultats i interpretar resultats.  
• Act: Revisar i reportar.  

 

 
Figura 21. esquema dels passos a seguir en una investigació. (Hernández et al. 2019). 
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1.6.2. Tipus de dissenys experimentals  

Els dissenys d’experiments es poden classificar en dos grans blocs: 

• Dissenys simples: Sol es manipula una variable independent.   

• Dissenys factorials: es manipulen dos o més variables independents.  

 
Disseny de superfícies de resposta (dissenys factorials) 

Un dels dissenys factorials més utilitzats, és el disseny de superfície de resposta. Consisteix en un 

conjunt de tècniques matemàtiques avançades de disseny d'experiments (DoE) utilitzades per a 

modelar i analitzar problemes on una variable d’interès és influenciada per altres, així ens ajuden a 

entendre millor i optimitzar la resposta (Figura 22). (Minitab 2019) 

 
Figura 22. Gràfiques de superfície de resposta (Martínez 2019). 

Existeixen diferents metodologies per aplicar els  dissenys de superfície de resposta. En aquest 

apartat es descriuen els més utilitzats: 
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• Dissenys centrals compostos 

Els dissenys centrals compostos són dissenys factorials que s’utilitzen per estimar l’efecte que tenen 

altres variables sobre la variable d’interès. A més permeten avaluar l’efecte quadràtic de la variable 

d’interès. Per fer-los s’utilitzen dissenys factorials, és a dir, aquells en els que es proven totes o un 

conjunt de combinacions de paràmetres a diferents nivells. A aquests dissenys factorials se’ls 

afegeixen punts centrals que permeten estimar la curvatura de la superfície de resposta (Figura 23).  

(Minitab 2019) 

 

Figura 23. Exemple de disseny central compost. (Martínez 2019) 

• Dissenys de Box-Behnken 

 Els dissenys de Box-Behnken en general tenen menys punts de disseny que els dissenys 

centrals compostos i, per tant, resulta menys costós executar-los amb el mateix nombre de 

factors. Poden estimar eficientment els coeficients de primer i segon ordre, però no són útils 

per a realitzar experiments seqüencials com en el cas dels dissenys centrals compostos. Els 

dissenys de Box-Behnken sempre tenen 3 nivells per factor, a diferència dels dissenys centrals 

compostos, que poden tenir-ne fins a 5. Una altra diferència respecte als dissenys centrals 

compostos és que els dissenys de Box-Behnken mai inclouen punts on tots els factors estiguin 

en el seu valor extrem (Minitab 2019). En les figures 23 i 24 podem comparar els diferents 

dissenys de superfície de resposta. Els dissenys centrals compostos es fan experiments 

utilitzant els nivells extrems de les combinacions de paràmetres i a part s’afegeixen punts 

centrals i punts intermedis axials fora de la regió d’interès (Figura 23). En un disseny del tipus 

Box-Behnken es requereixen molts menys punts (Figura 24). En aquest cas es pot observar que 
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els punts seleccionats són punts en nivells intermedis de les diferents combinacions de 

paràmetres. 

  

 
Figura 24. Exemple de disseny Box-Behnken. (Minitab 2019) 
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2. Objectius del projecte 
Els objectius establerts per a la realització d’aquest projecte són: 

• Estudiar l’efecte de diferents paràmetres de cultiu en l’acumulació de PHB i glicogen en 

cianobacteris 

• Optimitzar, mitjançant el disseny experimental, les condicions de cultiu durant la fase 

d’acumulació de PHB en cianobacteris.  

• Fer un estudi comparatiu de les condicions de cultiu òptimes en diferents espècies de 

cianobacteris productores de PHB. 
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3.  Materials i mètodes 
En aquest apartat s’explicarà com s’ha desenvolupat la part experimental del projecte, el disseny 

experimental, els materials i les tècniques emprades.  

La investigació ha estat realitzada en el grup d’enginyeria ambiental i microbiologia (GEMMA) de la 

UPC que està ubicat al Departament de Enginyeria Civil i Ambiental, concretament al campus 

Diagonal-Besòs.  

3.1. Materials i Reactius  

Els reactius necessaris per a la realització dels experiments i l’anàlisi de les mostres són els següents:  

• Soques de cianobacteris: Synechocistis Sp. i Synechococcus Sp.  

• Medi de cultiu BG-11:  

És el medi de cultiu utilitzat majoritàriament per a algues i cianobacteris descrit per (Stanier et al. 

1971) (Figura 25). En els nostres assajos, vam modificar les concentracions de Nitrogen i Fosfats 

perquè aquets fossin 0 per tal d’iniciar-los amb condicions de cultiu de limitació de nutrients per a 

induir les vies metabòliques desitjades.   

 
Figura 25. Medi de cultiu BG-11. 
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• Reactius per a mesurar l’alcalinitat  

· Alka-M-Photometer51321BT,Lovibondwatertesting.  

· Alka-P-Photometer513230BT,Lovibondwatertesting.  

• Reactius per a la quantificació PHB  

· Metanol, CH3OH. 

· Cloroform, CHCl3. 

· Àcid Sulfúric, H2SO4. 

· Heptadecà ,C17H36. 

· PHB-PHV (86:14% en pes (wt), CAS 80181-31-3).  

• Reactius per a la quantificació de glucogen 

· Àcid clorhídric,HCl1N.  

· Fenol, 5% aquós pes/volum (w/v).  

· Àcid Sulfúric , H2SO4 concentrat.  
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3.2. Disseny de l’experiment  

Per tal de dissenyar l’experiment, vam utilitzar el mètode Box-Behnken per tal d’optimitzar i reduir 

el numero d’experiments a realitzar. 

En aquest projecte es volia estudiar l’efecte de 4 paràmetres; dies a la foscor, concentració d’acetat, 

concentració de carboni inorgànic  i concentració de NaCl amb 3 nivells per paràmetre. La duració 

de l’experiment la vam determinar seguint experiments anteriors que s’havien fet al grup de 

recerca on segons els quals les tasses d’acumulació més altes de PHB es produeixen als 7-12 dies 

de l’inici del cultiu. Per a dissenyar aquest experiment es va utilitzar el programari d’estadística JMP. 

Es va dissenyar inicialment les condicions per als assajos 1 i 2 (taula 3). Per a l’assaig 3 (taula 4) es 

van variar les concentracions, ja que la soca Synechococcus sp. no resistia els valors estudiats per la 

soca de Synechocystis sp. estudiada a l’assaig 1. Es per això que es van descartar els resultats 

obtinguts a l’assaig 2.  

Els paràmetres que es s’han estudiat són els següents:  

· Dies a la foscor: Es volia comprovar si el glicogen i el PHB es podien produir sense necessitat de 

llum durant l’etapa d’acumulació, tal com afirmen diferents autors (Troschl et al. 2018). Per 

comprovar-ho, es van estudiar 3 condicions inicals: (1) tots els dies a la foscor es a dir 12 dies de 

foscor, (2) ningun dia a la foscor o (3) la meitat de dies a la foscor. 

· Presència d’acetat: Es va estudiar l’efecte d’afegir carboni orgànic en l’acumulació de PHB i 

glicogen, ja que s’ha observat a la literatura que aquest paràmetre pot fer augmentar dràsticament 

la producció de PHB (Singh et al. 2017). Es van estudiar 3 dosis: 0, un punt alt que vam determinar 

seguint la bibliografia sobre estudis de les condicions de cultiu en la producció de PHB en 

cianobacteris que indicaven que un 1,23 (g/L) era un valor alt (Thiel et al. 2017) i un valor intermig 

entre tots dos valors. 

· Presencia de carboni inorgànic: En estudis previs del grup es va determinar que les concentracions 

de PHB acumulades milloraven amb l’augment de la concentració de carboni inorgànic. En aquest 

estudi es van avaluar tres concentracions inicials de carboni inorgànic: 2 gC/L, 3 gC/L i 4 gC/L. Per a 

l’assaig 3 es van utilitzar  2 gC/L; 1,025 gC/L i 0,05 gC/L, ja que amb la soca Syenechococcus sp l’alta 

salinitat derivada d’utilitzar altes concentracions de bicarbonat feia que aquesta soca no creixés bé. 
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· Presencia de NaCl: En organismes halòfils s’ha observat que un augment de la concentració de sal 

augmenta la concentració de PHB produït en aquests organismes, ja que el PHB funciona com a 

molècula protectora contra el xoc osmòtic (Arora et al. 2006; Rodríguez-Contreras et al. 2016). En 

cianobacteris no s’ha estudiat directament l’efecte de la salinitat en l’acumulació de PHB, no 

obstant s’ha vist que estimula la formació d’altres molècules protectores de la salinitat (Krasaesueb 

et al. 2019; Keshari et al. 2019) i d’altres productes d’interès com els carotenoids (Paliwal et al. 

2015). Els tres nivells inicials de sal de l’assaig 1 i 2 van ser 0 g/L, 9 g/L i 18 g/l. Per a l’assaig 3, es va 

reduir la salinitat degut a la menor capacitat de resistir el xoc osmòtic del Synechococcus sp. Les 

concentracions de sal utilitzades van ser de 0 g/L; 4,5 g/L i 9 g/L.  

Segons el disseny de Box-Behnken s’havien de realitzar 27 combinacions dels diferents paràmetres 

per tal d’optimitzar i estudiar els diferents paràmetres en comptes de les 81 que s’haurien de fer 

per combinar tots els factors ja que Box-Behnken no inclou la combinació dels valors extrems. 



 

 Condicions Inicials Assajos 1 i 2 (Teòric) 
Mostra Dies de foscor Acetat (g/L) DIC (g/L) NaCl (g/L) Conductivitat (mS/cm) 

1 0 0 3 9 28,7 
2 0 1,230 3 9 28,7 
3 12 0 3 9 28,7 
4 12 1,230 3 9 28,7 
5 6 0,615 2 0 12,3 
6 6 0,615 2 18 35,8 
7 6 0,615 4 0 21,6 
8 6 0,615 4 18 45,1 
9 0 0,615 3 0 16,9 

10 0 0,615 3 18 40,4 
11 12 0,615 3 0 16,9 
12 12 0,615 3 18 40,4 
13 6 0 2 9 24,1 
14 6 0 4 9 33,4 
15 6 1,230 2 9 24,1 
16 6 1,230 4 9 33,4 
17 0 0,615 2 9 24,1 
18 0 0,615 4 9 33,4 
19 12 0,615 2 9 12,2 
20 12 0,615 4 9 33,4 
21 6 0 3 0 16,9 
22 6 0 3 18 40,4 
23 6 1,230 3 0 16,9 
24 6 1,230 3 18 40,4 
25 6 0,615 3 9 28,7 
26 6 0,615 3 9 28,7 
27 6 0,615 3 9 28,7 

Taula 3. Condicions inicials teòriques dels assajos 1 i 2 
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 Condicions Inicials Assaig 3 (Teòric) 
Mostra Dies de foscor Acetat (g/L) DIC (g/L) NaCl (g/L) Conductivitat (mS/cm) 

1 0 0 1,025 4,5 12,0 
2 0 1,230 1,025 4,5 12,0 
3 12 0 1,025 4,5 12,0 
4 12 1,230 1,025 4,5 12,0 
5 6 0,615 0,050 0 0,7 
6 6 0,615 0,050 9 12,5 
7 6 0,615 2 0 11,4 
8 6 0,615 2 9 23,2 
9 0 0,615 1,025 0 6,1 

10 0 0,615 1,025 9 17,8 
11 12 0,615 1,025 0 6,1 
12 12 0,615 1,025 9 17,8 
13 6 0 0,050 4,5 16,6 
14 6 0 2 4,5 17,3 
15 6 1,230 0,050 4,5 6,6 
16 6 1,230 2 4,5 17,3 
17 0 0,615 0,050 4,5 6,6 
18 0 0,615 2 4,5 17,3 
19 12 0,615 0,050 4,5 6,6 
20 12 0,615 2 4,5 17,3 
21 6 0 1,025 0 6,1 
22 6 0 1,025 9 17,8 
23 6 1,230 1,025 0 6,1 
24 6 1,230 1,025 9 17,8 
25 6 0,615 1,025 4,5 12,0 
26 6 0,615 1,025 4,5 12,0 
27 6 0,615 1,025 4,5 12,0 

Taula 4. Condicions inicials teòriques de l’assaig 3 



 

3.3. Anàlisi de les mostres  

Finalitzada l’etapa de cultiu es van fer mesures analítiques dels diferents paràmetres d’interès (la 

terbolesa, el glucogen i PHB). També es va mesurar la conductivitat, el pH i l’alcalinitat, per tal de 

comprovar quines havien estat les condicions de cultiu final. 

En aquest apartat es detallen els diferents mètodes analítics utilitzats per mesurar aquests 

paràmetres: 

3.3.1. Terbolesa 

Per a mesurar la terbolesa es va utilitzar un turbidímetre de la marca Hanna Instruments model HI 

93703.  

El principi de funcionament del turbidímetre es el següent: el feix de llum que passa a través de la 

mostra es dispersa en totes les direccions. La intensitat i el patró de la llum dispersa són afectats 

per moltes variables, com la longitud d'ona de la llum incident, la mida i la forma de les partícules, 

l'índex de refracció i el color. El sistema òptic de l'HI93703 inclou un LED i un detector de llum 

dispersa (90 °). El límit inferior de detecció d'un turbidímetre està determinat per la llum desviada 

que és detectada pels sensors, però no per la que és causada per la dispersió de la llum a partir de 

partícules en suspensió. Les unitats de mesura de la terbolesa son els NTU (Unitat nefelomètrica de 

terbolesa). 

El procediment seguit per mesurar la terbolesa és el següent:  

1. Agitar la mostra per tal que sigui una mescla homogènia  

2. Abocar la mostra dins la cel·la. Assecar la cel·la externament amb un paper.  

3. Introduir la cel·la dins el dispositiu i mesurar.  

Amb la terbolesa i mitjançant una recta de calibrat es va convertir la terbolesa en sòlids suspesos 

volàtils.  

·	#ò$%&' '(')*'+' ,+$à-%$' (##.) [ /0/ 2 ] = 0,6649 · 345 + 144 
Equació 1. Fórmula per a calcular els sòlids suspesos volàtils (SSV) 

 

 



Eeabb 2021 Daniel Ariza Calvo 

3.3.2. pH 

La mesura del pH que és una mesura quantitativa de l’acidesa o basicitat d’una solució, va ser 

realitzada amb un pH-metre, concretament amb el model GLP 21 de la marca CRISON.  

El procediment per a mesurar el pH és el següent:  

1. Calibrar el pH-metre utilitzant les solucions patró.  

2. Col·locar els sensors dins la mostra  

3. Esperar fins que la mesura del pH s’estabilitzi.  

3.3.3. Conductivitat 

La conductivitat és una mesura integrada de les substàncies de caràcter iònic (sals) presents a 

l'aigua. Com més conductivitat té l'aigua més mineralitzada està, més sals conté.  

Per a mesurar la conductivitat hem utilitzat un conductímetre, model GLP 31 de la marca CRISON.  

1. Col·locar els sensors dins la mostra  

2. Esperar fins que la mesura de la conductivitat s’estabilitzi.  

Els resultats de conductivitat estan donats amb milisiemens/centímetre (mS/cm) a una 

temperatura ambient de 20 °C, tot i que el conductímetre incorpora un termòmetre per tal 

d’ajustar els resultats donats.  

La conductivitat teòrica va ser calculada amb la recta de calibrat de la figura 26, que relaciona de 

forma experimental la conductivitat i la quantitat de sal. També es va tenir en consideració la 

conductivitat aportada per el bicarbonat  de cada mostra.  

Aquesta recta també ha servit per a calcular la quantitat de NaCl de cada mostra a partir de la 

conductivitat. 
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Figura 26. Recta de calibració NaCl 

3.3.4. Alcalinitat  

L’alcalinitat de l’aigua és la capacitat que té per a neutralitzar àcids i és utilitzada com indicador de 

la concentració de carbonats (CO3
2-), bicarbonats (HCO3-) i hidròxid (OH-) present en la mostra. En 

aquest cas hem utilitzat la mesura de l’alcalinitat P i M (alcalinitat total), per a estimar el DIC present 

en el cultiu («M Alkalinity and P Alkalinity» 2016).  

L’alcalinitat P (equació 4) és l’alcalinitat de la mostra fent una valoració fins a arribar a un pH de 8,3 

i utilitzant un indicador a base de fenolftaleïna, aquesta prova indica l’alcalinitat respecte dels OH- 

més la meitat de l’alcalinitat respecte als carbonats. Mentre que l’alcalinitat M (Equació 5) («M 

Alkalinity and P Alkalinity» 2016) és la mesura de l’alcalinitat de la mostra fent una valoració fins a 

arribar a un pH de 4,5 i utilitza un indicador de base d’heliantina. L‘alcalinitat M indica la combinació 

de bicarbonats, carbonats i hidròxids.  

Per a mesurar l’alcalinitat s’ha utilitzat un fotocolorímetre (MD 600, Lovibond), mesurant 

l’absorbància i comparant el color amb un patró d’una substancia coneguda i la mostra a 

determinar. Per tal de mesurar l’alcalinitat M i P s’ha fet servir un kit de Lovibond.  

A partir de les concentracions d’alcalinitat M i P obtingudes amb el fotocolorímetre, es pot fer una 

estimació del DIC (Equació  6) («M Alkalinity and P Alkalinity» 2016).  

6$78$%9%-8-	:	 ;
/0<8<=!

2 > = ([=B"] − [B#]) + [<=!"$] − [B$<=!] 

Equació 2. . Fórmula per a calcular l’Alcalinitat P 
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6$78$%9%-8-	G	 ;
/0<8<=!

2 > = ([=B"] − [B#]) + [B<=!"] + 2[<=!"$] 

Equació 3. . Fórmula per a calcular l’Alcalinitat M 

		

	

!"# $
/0<8<=3

2 % = "#$%#&'&(%(	*−"#$%#&'&(%(	, 

Equació 4. . Fórmula per a calcular el carboni inorgànic dissolt (DIC). 

El càlcul de DIC dona els resultats en mg CaCO3·L-1, per tal d’obtenir la concentració de C de la 

mostra en mg C·L-1 es duu a terme el següent factor de conversió:  

-./%/0!
1

·
1.	/%/0!	

1000	-.	/%/0!
·
1	-5#	/%/0!
100	.	/%/0!

·
1	-5#	/

1	-5#	/%/0!
·
12	.	/
1	-5#	/

·
1000	-.	/	

1.	/
 

Equació 5. Factor de conversió a mg C per al càlcul de DIC.  

3.3.5. Glucogen total i soluble  

El mètode utilitzat per a la mesura de la concentració de carbohidrats el va descriure Dubois (1956), 

utilitzant el mètode fenol-sulfúric i l’espectrofotometria. El fet de que els sucres i els seus derivats 

adquireixin un color groc-taronja al ser tractats amb fenol i H2SO4 concentrat és en el que es basa 

aquesta prova, quantificant la concentració a partir de la mesura espectrofotomètrica del color 

resultant (Bien-Cuong et al. 2009). El cianobacteris sintetitzen carbohidrats en forma de glucogen, 

per tant, es pot considerar que els carbohidrats mesurats amb aquest mètode són principalment 

glucogen. Tanmateix, la metodologia analítica no només mesura el glucogen, sinó que també 

mesura tots els polisacàrids formats per monòmers de glucosa, com els polisacàrids de la paret 

cel·lular o els exopolisacàrids (Rueda et al. 2020).  

Aquest mètode requereix d’una corba de calibració, preparada a partir de diferents solucions de 

concentració de glucosa.  

Per tal de poder distingir el glucogen total del soluble el procediment va ser centrifugar la mostra i 

fer el mateix procediment per al sobrenedant, una contindrà biomassa i per tant direm que serà el 

total i l’altre mostra serà del medi sense biomassa per tant direm que és el soluble.  

Un cop les mostres estan preparades, la quantificació es duu a terme a partir dels següents passos:  
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1. Afegir 1 ml de mostra.  
2. Afegir 2 mL d’HCl i fer una digestió a 100 °C durant 2 hores.  
3. Afegir 0,5 mL de fenol i 2,5 mL H2SO4 concentrat, agitar amb el vòrtex i deixar a 

temperar  10 minuts.  
4. Posar a bany a 35 °C durant 15 minuts.  
5. Mesurar l’absorbància a 492 nm, per tal de quantificar la concentració de 

carbohidrats.  

La concentració de glucogen es pot calcular substituint l’absorbància en la corba de calibració 
prèviament calculada:  

7#8$5.9'(
-.
1
) =

(73,51 · " − 2,098) · 0,002 ∗ (C5#8-	-5D(E% + C5#8-	%$&G)
H5#8-	-5D(E%

 

Equació 6. . Fórmula per a calcular la presència de Glucogen 

%7#8$5.9' = 	
7#8$5.9'(-.1 )

HJJ	(-.1 )
∗ 100 

Equació 7. . Fórmula per a calcular el % de Glucogen 

3.3.6. PHB 

La metodologia emprada per a la mesura de la concentració de PHB és una adaptació del mètode 

descrit per Lanham (2013), quantificant amb cromatografia de gasos. Per tal d’analitzar la quantitat 

de PHB present en la mostra es prenen les mostres i a continuació s’han d’ultracongelar i liofilitzar. 

A més, aquest mètode requereix una corba de calibració  la qual s’ha de preparar a partir de 

solucions de diferents concentracions de PHB cada cop que es du a terme l’anàlisi.  

Un cop les mostres estan preparades, la quantificació es duu a terme seguint els següents passos:  

1. Pesar 2-3 mg de biomassa liofilitzada. 

2. Afegir 1 mL de CHCl3, que conté àcid benzoic.  

3. Afegir 1 mL de metanol acidificat amb H2SO4 20 % en volum.  

4. Digerir durant 5 hores a 100 °C. 

5. Deixar ràpidament refredar durant 30 minuts en aigua gelada (aprox. 0 °C) i a continuació 

afegir 1 mL d’aigua desionitzada en cada tub. 

6. Barrejar amb el vòrtex les mostres durant 1 minut per separar els diferents dissolvents per 

densitat. 

7. Retirar el CHCl3 amb la pipeta Pasteur i col·locar la mostra en un vial amb tamís molecular, 

que permet absorbir l’aigua que hagi quedat a les mostres. 

8. Mesurar amb una cromatografia de gasos les mostres, per a quantificar la concentració de 

PHB.  
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3.4. Estudi de les condicions de cultiu per a cianobacteris  

3.4.1. Cultiu de Synechocystis sp.  

L’inòcul inicial va ser extret d’un bioreactor de 3 L amb l’espècie Synechocystis sp.  amb el medi de 

cultiu BG-11 sense nitrogen i sense fosfats. L’assaig va ser iniciat quan la solució de l’inòcul 

presentava valors de 2 g/L de carboni inorgànic, 0 g/L NaCl, 0 g/L d’acetat, i aquest tenia una 

terbolesa d’aproximadament 1000 NTU (Unitat nefelomètrica de terbolesa).  

Es van disposar 27 tubs de vidre per tal de fer el cultiu i  es va afegir a cada tub la quantitat indicada 

segons el disseny experimental d’acetat, NaCl i Carboni Inorgànic en forma de NaHCO3. Es va 

centrifugar 50 ml de la solució per a separar la biomassa del medi de cultiu i així després afegir el 

medi del nostre interès. Es van autoclavar els tubs per que estiguessin en condicions estèrils. I sota 

campana de flux laminar es va afegir en cada tub el medi necessari per a arribar al volum de 50 ml 

per cada tub amb medi BG-11 sense nitrats ni fosfats. 

Cada tub anava connectat a una entrada d’aire comprimit que passava per un filtre i flascó d’aigua 

destil·lada per tal que l’aire que entres als tubs fos saturat d’humitat al 100 % i així no es produís 

una pèrdua d’aigua. Els tubs també disposaven d’una sortida per a l’aire amb un filtre. El sistema 

d’airejat permetia una agitació complerta. 

El sistema d’enllumenat estava format per tubs de leds que asseguraven que hi arribés la llum a 

tots els tubs. El nivell d’il·luminació mesurat en Klux va ser de 2,65 (Figura 27).  

Figura 27. Assaig 1. 
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Aquells tubs que segons el disseny havien d’estar uns dies a la foscor van ser coberts amb paper 

d’alumini per tal que no hi arribes la llum i al arribar al 6è dia es van tapar aquells que ho requeria 

el disseny. Els tubs es van disposar de manera aleatòria perquè la posició en la graella no influís en 

el resultat. Un cop transcorreguts els 12 dies es va aturar l’experiment i es  va procedir a l’anàlisi de 

les mostres.  

3.4.2. Cultiu de Synechococcus sp.   

El segon assaig (febrer) l’iniciem com l’anterior, però amb l’espècie de cianobacteris Synechococcus 

sp. i exactament amb les condicions inicials del primer assaig i la mateixa instal·lació i disposició de 

tubs que l’anterior,  sense variar res, sol l’espècie.  

Un cop transcorreguts els 12 dies vam aturar l’assaig i al destapar i veure els tubs vam observar que 

bona part d’aquets tubs els cianobacteris havien mort, és a dir presentaven un color blanquinós en 

comptes de ser verdós per la clorofil·la present. Igualment vam fer les anàlisis corresponents per a 

veure els resultats (Taula 8). Vam decidir repetir l’assaig corregint les concentracions inicials ja que 

els valors mesurats de PHB no eren els esperats i en molts casos eren nuls.  

Assaig 3 (Abril) va ser una repetició del segon, es a dir amb la mateixa espècie però amb unes 

concentracions inicials inferiors que pogués tolerar l’espècie. Iniciem amb NTU 1540 i per tant per 

equiparar-lo al primer experiment i que hi hagi la mateixa concentració de cianobacteris 

centrifuguem 30 ml d’inòcul després afegim 50 ml de medi sense N i P.  

Aquest assaig el vam iniciar amb unes concentracions inicials de sals diferents per tal que la espècie 

utilitzada es desenvolupes d’una manera adequada (taula 4). 

Un cop transcorreguts els 12 dies i de la mateixa manera com es va realitzar en el primer experiment 

es va aturar i procedir a l’anàlisi de les mostres.  
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4.  Resultats  
En aquest apartat es mostren els resultats principals del projecte. Es van realitzar dos assajos de 

variacions de les condicions de cultiu, un amb l’espècie Synechocystis sp. (aparat 4.1) i l’altre amb 

Synechococcus sp. (apartat 4.2). Posteriorment es van processar les  dades obtingudes amb el 

programari JMP, analitzant els resultats per espècies i avaluant l’efecte de les diferents condicions 

en la producció de glicogen, PHB i la terbolesa. Finalment, es comparen els resultats entre les dues 

espècies.  

4.1. Resultats experimentals de l’assaig en Synechocystis sp.  

A la taula 5 es mostren tots els resultats dels anàlisis que es van obtenir per l’espècie Synecocystis 

sp. Els valors màxims obtinguts per a la producció de PHB, Terbolesa i Glicogen han estat: 6,81 %, 

1142 NTU i 36,68 % respectivament. L’escala de colors indica en tonalitats vermelles els valors més 

baixos  i a mesura que canvia el to cap a verd els més alts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4.1.1. Resultats experimentals de l’assaig amb Synecocystis sp.  (Desembre) 

Mostra Conductivitat (mS/cm) NaCl (g/L) pH DIC [gC/L] %Gly Terbolesa (NTU) %PHB 
1 41,10 29,10 9,6 3,61 23,08 1108 0,59% 
2 32,40 22,50 9,54 3,47 36,68 842 6,10% 
3 46,00 32,90 9,46 4,45 18,06 502 1,06% 
4 37,70 26,50 9,58 3,90 16,17 654 1,38% 
5 17,90 11,40 9,62 3,01 32,00 602 0,75% 
6 44,70 31,90 9,46 1,94 17,97 804 6,81% 
7 25,00 16,80 9,67 4,86 8,55 412 2,03% 
8 34,40 24,00 9,57 3,74 23,46 562 0,63% 
9 21,40 14,00 9,65 3,83 32,14 480 0,81% 

10 55,10 39,90 9,53 5,19 13,31 1142 2,56% 
11 24,10 16,10 9,68 4,10 4,54 574 0,30% 
12 42,80 30,40 9,48 3,83 14,24 556 2,48% 
13 26,80 18,20 9,49 2,85 27,32 544 0,27% 
14 37,20 26,10 9,56 4,11 30,74 524 0,54% 
15 40,10 28,40 9,53 2,42 12,42 1054 0,85% 
16 38,30 27,00 9,61 2,51 12,25 666 3,13% 
17 28,20 19,30 9,51 1,97 21,13 686 0,21% 
18 37,90 26,70 9,6 1,50 16,34 662 1,73% 
19 29,70 20,40 9,51 1,99 8,58 540 1,03% 
20 38,60 27,20 9,59 3,34 10,33 534 1,00% 
21 21,50 14,10 9,68 3,10 13,03 504 1,00% 
22 50,00 36,00 9,51 2,32 14,50 814 3,12% 
23 20,30 13,20 9,62 2,27 8,62 492 2,55% 
24 46,30 33,10 9,49 2,25 5,50 744 2,59% 
25 35,90 25,20 9,58 2,76 10,47 746 3,30% 
26 35,90 25,20 9,58 3,17 12,22 758 3,97% 
27 33,00 22,90 9,52 2,19 10,84 762 5,61% 

Taula 5. Resultats experimentals assaig 1 



A la taula 6 es mostren els paràmetres o combinacions de paràmetres que tenen un efecte 

estadísticament significatiu  (valor p<10 %). Podem dir que els paràmetres que són més significatius 

i per tant afectaran més a les condicions de cultiu són: dies de foscor, NaCl, la interacció entre dies 

de foscor i NaCl i la interacció entre Carboni inorgànic i NaCl. També podem dir que l’acetat i el 

Carboni inorgànic no tenen una significació gaire alta (valor p>5 %), per tant podem considerar que 

son paràmetres que no afecten gaire a la producció de PHB i glicogen.   

 

Taula 6. Nivells de significació per als diferents paràmetre estudiats  i les seves interaccions de assaig 1. La línia blava marca 
un valor p del 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paràmetres  Log d’utilitat  Valor p  

Dies Foscor 2,519  0,00303  

NaCl (g/L) 2,514  0,00306  

Dies Foscor*NaCl (g/L) 1,716  0,01924  

Carboni inorganic (gC/L)*NaCl (g/L) 1,505  0,03124  

Carboni inorganic (gC/L) 1,127  0,07467  

Acetat (g/L) 1,058  0,08751  
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4.1.2. Efecte de les variables en el cultiu de Synechocistis sp.  

Un cop vistos els resultats es va generar un perfil de prediccions a partir del model de superfícies 

de resposta amb el programari JMP, aquest permet preveure l’efecte de les diferents variables 

sobre les respostes del sistema.  

A la figura 28 es pot observar, mirant les gràfiques, quin serà l’efecte de de les diferents variables 

sobre la producció de PHB, Terbolesa i glucogen. A l’eix esquerra es mostren el intervals de resposta 

del sistema i a l’eix inferior es mostra el punt mig de cada paràmetre del sistema. La desitjabilitat 

és una variable que genera el programa per tal de veure com afecten els paràmetres al sistema, si 

la pendent és positiva aquest afectarà positivament a la variable  

Es pot veure que sobre el PHB els dies a la foscor tenen un efecte negatiu ja que es veu una 

tendència a la baixa, és a dir com més dies a la foscor menys producció de PHB. Amb l’acetat i el 

NaCl passa el contrari, els dos tenen un efecte positiu sobre la producció de PHB, a més acetat més 

producció de PHB passa el mateix amb el NaCl. Podem observar que l’efecte de el carboni inorgànic 

sobre la producció de PHB no és gaire rellevant. 

 

En el cas de la terbolesa, es pot observar que l’acetat i el NaCl tenen un efecte positiu sobre ella. En 

canvi, els dies a la foscor i el carboni inorgànic provoquen un efecte negatiu.  

Figura 28. Perfil de prediccions del model. 
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En resum, el que podem destacar sobre l’efecte que tenen les diferents variables experimentals 

introduïdes, en la producció de glucogen en el cultiu de Synechocistis sp.  és que els dies a la foscor, 

el carboni inorgànic i l’acetat tenen un efecte negatiu mentre que el NaCl no té un paper important 

sobre aquest. 

4.1.3. Anàlisi de l’efecte de les interaccions entre variables sobre els productes 

d’interès 

Mitjançant l’anàlisi de superfícies de resposta s’ha pogut observar l’efecte de les interaccions entre 

les diferents variables sobre els productes d’interès, és a dir el PHB, el glucogen i la terbolesa. En 

aquest apartat s’analitzaran només les interaccions entre variables que han tingut un nivell de 

significació suficient. En aquest cas han estat la relació entre dies a la foscor i NaCl i finalment el 

Carboni inorgànic amb el NaCl. 

• PHB 

L’anàlisi de la interacció entre els dies a la foscor i el NaCl ens indica que per a la producció de PHB 

el màxim es dona quan la concentració de NaCl és alta i els dies a la foscor son baixos. En aquest 

cas la gràfica és plana per tant és una interacció lineal (Figura 29). 

En  la interacció entre Carboni inorgànic i NaCl no es comporta de manera lineal i la gràfica adopta 

una forma on hi ha dos pics de producció de PHB, el màxim quan la concentració de NaCl es alta i 

la concentració de Carboni inorgànic es baix i un altre però no tant alt quan la concentració de 

Figura 29.Interacció Dies a la foscor amb NaCl per a PHB Figura 30. Interacció entre Carboni Inorgànic i NaCl per a PHB 
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NaCl es baixa però la concentració de Carboni inorgànic és alta (Figura 30). Aquest pic indica que 

es requereix d’una salinitat mínima per que la producció de PHB sigui màxima. Si no hi ha prou sal 

no es produirà cap estrès que indueixi la producció. Per altra banda, si la salinitat del medi es 

massa alta la soca no serà capaç de resistir-la i moriran degut al xoc osmòtic.  

• Terbolesa  

En  la interacció de dies a la foscor amb NaCl el màxim de terbolesa s’assoleix quan no hi ha dies a 

la foscor i la concentració de NaCl és alta (Figura 31). El que mostra l’alta tolerància a la sal d’aquesta 

soca. Per altra banda, també es provable que la presència de sal a la mostra interferís en els 

resultats de terbolesa obtinguts. 

 En el cas de la interacció entre carboni inorgànic i el NaCl, la relació obtinguda és lineal i el seu 

màxim es troba quan el carboni inorgànic és baix i la concentració de NaCl és alta (Figura 32) . 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Interacció NaCl, Carboni inorgànic per a la Terbolesa. Figura 32. interacció entre Carboni inorgànic i NaCl per a la terbolesa 
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• Glucogen  

 Per al glucogen s’observa que la interacció entre Dies a la foscor i NaCl presenta un pic màxim de 

producció quan els dies a la foscor són baixos i la concentració de NaCl és baixa (figura 33).   

 Per a la interacció entre Carboni inorgànic i NaCl s’observa un resultat similar  al del PHB. El pic de 

producció màxim es produeix quan la concentració de NaCl és baixa i la concentració de Carboni 

inorgànic és alta. Els resultats mostren que l’estrès osmòtic incentiva l’acumulació de compostos 

d’emmagatzematge de carboni, com el glicogen o el PHB (figura 34). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Interacció entre dies a la foscor i NaCl per al glucogen. Figura 34. Interacció entre Carboni inorgànic i NaCl per al glucogen. 
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4.1.4. Model per a Synechocystis sp. 

A partir dels resultats obtinguts mitjançant el programari JMP s’obté el següent model matemàtic 

per a les condicions de cultiu de Synechocistis sp. Aquest model es pot aplicar per futurs 

experiments, per tal de predir l’efecte dels diferents paràmetres estudiats en la producció de PHB i 

glicogen amb aquesta soca.  

Model matemàtic per a la predicció de la producció de PHB. 

2,0896656187 − 0,398026348 ∗ .
(0123	563768 − 7)

7
: + 0,8345589833 ∗ <

=>72?@? =ABC − 0,615C
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Equació 8. Resposta PHB 

Model matemàtic per a la predicció de la Terbolesa 

676,59259259 − 130 ∗ .
(0123	563768 − 7)

7
: + 38 ∗ <

=>72?@? =ABC − 0,615C

0,615
D − 72,5 ∗ =E@8F6G1	HG68A@G17 =

A
B
C − 3C

+ 129,833 ∗ <
=I@EJ =ABC − 9C

9
D + .

(0123	563768 − 7)
7

: ∗ K<
=I@EJ =ABC − 9C

9
D ∗ −170L

+ ME@8F6G1	HG68A@G17 M
AE
B
N − 3N ∗ K<

=I@EJ =ABC − 9C

9
D ∗ −13L 

Equació 9. Resposta Terbolesa 
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Model matemàtic per a la predicció de la producció de Glucogen 
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Equació 10. Resposta Glucogen



4.1.5. Configuracions òptimes per a les condicions de cultiu de Synechocystis sp. 

En el següent apartat es mostren les condicions òptimes de cultiu per a maximitzar les produccions, 

tant de tots els paràmetres alhora com per a cada un d’ells per separat. Es pot observar que en 

general les condicions òptimes per tal de maximitzar els tres paràmetres a la vegada són similars a 

les optimitzacions individuals. Cal destacar que per maximitzar la producció de glucogen, a 

diferència de les altres dos variables estudiades, no caldria afegir acetat ni sal. No obstant, com s’ha 

vist en l’apartat anterior, la sal no te un efecte significatiu pel que fa a la producció de glucogen. 

Utilitzant l’òptim obtingut a partir del model matemàtic generat a través del disseny d’experiments, 

es podria obtenir fins a un 5,5 % de PHB, 1216 NTU de terbolesa i 27,8 % de glucogen, després de 

12 dies en la fase d’acumulació (Taula 7).  

Configuració 

Dies 

Foscor Acetat (g/L) 

Carboni 

Inorgànic 

(gC/L) 

NaCl 

(g/L) 

PHB 

(%) 

Terbolesa

(NTU) 

Glucogen 

(%) 

Òptim Global 0 1,23 2 14,32 4,96 1102,3 12,29 

Òptim PHB 0 1,23 2 18 5,55   
Òptim 

Terbolesa 
0 1,23 2 18  1216,92  

Òptim 

Glucogen 
0 0 2 0  

 
27,9579 

Taula 7. Punts òptims per a l’espècie Synechocistis sp. 
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4.2. Resultats experimentals de l’assaig en Synechococcocus 

sp. 

Per a l’espècie Synechococcocus sp. es va realitzar un primer assaig utilitzant les mateixes condicions 

estudiades que pel Synechocystis sp. No obstant, aquestes concentracions inicials de salinitat eren 

massa altes per aquesta espècie i en la majoria de cultius (exceptuant aquells que tenien una 

salinitat menor) no es van desenvolupar els cianobacteris adequadament i van morir. Això ho vam 

detectar al transcórrer els 12 dies i aturar l’assaig, ja que la majoria de tubs tenien un color 

blanquinós en lloc de verdós. Tot i això,  es va realitzar les anàlisis corresponents, però es van 

detectar resultats molt baixos per a totes les variables, degut a la mort cel·lular en les condicions 

estudiades (annex Taula 11). Per aquest motiu, es va decidir repetir l’experiment en un rang de 

salinitat adequat per aquesta soca. En aquest apartat es mostren els resultats tan sols dels resultats 

del segon assaig per aquesta espècie, on es va ajustar les concentracions inicials de carboni 

inorgànic i NaCl, perquè la salinitat fos més baixa. 

A la taula 8 es mostren tots els resultats experimentals obtinguts per  l’espècie Synechococcocus sp.  

En aquest cas els valors màxims obtinguts per a la producció de PHB, Terbolesa i Glucogen han 

estat: 8,9 %, 3270 (NTU) i 46,36 % respectivament. L’escala de colors indica en tonalitats vermelles 

els valors més baixos  i a mesura que canvia el to cap a verd els més alts.



 

 
4.2.1. Resultats experimentals assaig amb Synechoccocus sp. (Abril)  

Mostra Conductivitat (mS/cm) NaCl (g/L) pH DIC [mgC/L] %Gly Terbolesa (NTU) %PHB 
1 37,3 15,7 10 3,0 21,98 3270 0,90% 
2 32,1 13,5 9,91 2,5 24,17 2760 1,70% 
3 35,3 15,5 9,9 2,6 4,96 1890 0,00% 
4 32,4 14,4 9,9 2,3 5,65 1465 0,40% 
5 2,2 0 9,39 0,2 21,00 2680 2,80% 
6 50,6 35,3 9,2 0,3 19,60 3175 5,30% 
7 21,1 3,1 10 3,0 46,36 715 0,00% 
8 60,4 26,6 9,92 4,9 21,84 1880 0,00% 
9 13,1 1,8 9,87 1,7 42,78 1525 0,80% 

10 47,6 27,0 9,8 2,0 2,26 3085 0,90% 
11 21,7 3,8 9,97 3,0 7,54 2565 0,80% 
12 37,6 20,4 9,77 1,7 6,66 1270 0,20% 
13 19,4 11,7 9,2 0,2 22,93 1780 0,90% 
14 36,2 14,4 9,93 3,1 21,60 1350 0,40% 
15 24,0 14,8 9,25 0,4 23,09 2755 8,90% 
16 41,5 13,4 9,93 4,6 22,58 1695 0,40% 
17 21,4 13,2 9,1 0,2 19,46 1845 5,90% 
18 37,9 14,0 9,88 3,6 36,33 1590 0,50% 
19 26,7 17,1 9,23 0,3 5,41 2505 0,50% 
20 38,8 13,4 9,92 4,0 3,92 1180 0,00% 
21 9,5 0,9 9,75 1,1 16,76 820 0,00% 
22 47,2 26,6 9,72 2,0 28,15 2130 0,00% 
23 15,3 2,3 9,84 2,0 25,57 1505 1,80% 
24 43,6 23,7 9,7 2,1 27,39 2050 2,30% 
25 30,3 14,7 9,73 1,8 25,95 2265 2,10% 
26 35,0 15,8 9,8 2,5 14,89 3010 0,00% 
27 27,0 12,3 9,75 1,7 11,69 1565 1,00% 

Taula 8. Resultats experimentals. Assaig 3 



A la taula 9 es mostren els paràmetres o combinacions de paràmetres que tenen un efecte 

estadísticament significatiu (valor p<10 %). Podem dir que els paràmetres que són més significatius 

i per tant afectaran més a les variables estudiades són el carboni inorgànic, dies a la foscor, la 

interacció entre acetat i Carboni inorgànic, acetat i dies a la foscor amb NaCl. També podem dir que 

el NaCl no té una significació prou alta com per considerar-lo una variable que afecti molt al sistema, 

ja que els seu valor p es més gran que el 5 %. Les altres combinacions de variables no han estat 

incloses en l’avaluació del sistema per la seva poca significació.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Log Utilidad  Valor p  

Carboni inorgànic (gC/L) 4,204  0,00006  

Dies Foscor 2,889  0,00129  

Acetat (g/L)*Carboni inorganic (gC/L) 2,187  0,00651  

Acetat (g/L) 2,068  0,00856  

Dies Foscor*NaCl (g/L) 1,806  0,01562  

NaCl (g/L) 1,244  0,05699  

Taula 9. Nivells de significació per als diferents paràmetres estudiats  i les seves interaccions de assaig 3. La línia blava 
marca un valor p del 5%. 
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4.2.2. Efecte de les Variables en el cultiu de Synechococcocus sp.  

Un cop vistos els resultats es va generar un perfil de prediccions a partir del model de superfícies 

de resposta amb el programari JMP, aquest permet  veure l’efecte de les diferents variables sobre 

les respostes del sistema. (Figura 35) 

Es pot observar que sobre el PHB els dies a la foscor tenen un efecte negatiu ja que es veu una 

tendència negativa sobre aquest, es a dir contra més dies a la foscor menys producció de PHB. Amb 

l’acetat passa el contrari, aquest té un efecte positiu sobre la producció de PHB, a més acetat més 

producció de PHB. També podem observar que l’efecte de el carboni inorgànic sobre la producció 

de PHB en aquest cas a diferencia de l’altre espècie si que té un efecte negatiu.  

Per al NaCl observem que no té gaire efecte sobre la producció de PHB. Tot i que es podria dir que 

el seu efecte es lleugerament positiu.  

En el cas de la terbolesa podem dir que els dies a la foscor i el carboni inorgànic tenen un efecte 

negatiu, en canvi la concentració de NaCl té un efecte positiu. Finalment, el que podem destacar 

sobre l’efecte que tenen les diferents paràmetres en la producció de glucogen són que, el carboni 

inorgànic afecta positivament  i la concentració de NaCl i els dies a la foscor tenen un efecte negatiu 

i l’acetat no té un paper importat sobre aquest. 

Figura 35. Perfil de prediccions del model. Assaig 1 
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4.2.3. Anàlisi de l’efecte de les interaccions entre variables sobre els productes 

d’interès 

Mitjançant l’anàlisi de superfícies de resposta observem l’efecte de les interaccions entre les 

diferents variables sobre els productes que ens interessen, és a dir el PHB, el glucogen i la terbolesa. 

En aquest apartat s’avaluen aquelles  interaccions entre variables que tenen un nivell de significació 

suficient com per incloure-les al sistema, en aquest assaig han estat la relació entre acetat i carboni 

inorgànic i finalment, dies a la foscor amb la concentració de NaCl.  

• PHB 

En la interacció entre acetat i carboni inorgànic, s’observa un pic de producció quan aquets dos 

paràmetres prenen valors màxims (Figura 36). És a dir, que si aquests dos paràmetres estan en el 

seu valor màxim, la producció de PHB incrementa de forma dràstica, molt més del que s’esperaria 

si els paràmetres no interactuessin entre ells.  

 En la interacció entre dies a la foscor i NaCl observem que es relacionen de manera lineal i la 

producció de PHB pren valors màxims quan la concentració de NaCl  pren valors alts i els dies a la 

foscor són baixos (Figura 37).   

 

 

 

Figura 37. Interacció entre acetat i carboni inorgànic per a PHB. Figura 36. Interacció entre dies a la foscor i NaCl per a PHB. 
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• Terbolesa 
 
 Per a la terbolesa les interaccions destacables són la relació entre l’acetat i el carboni inorgànic, es 

relacionen de manera lineal i aquesta pren un pic de producció quan les concentracions d’acetat 

són altes i la concentració de carboni inorgànic pren valors baixos (Figura 38).  

Per a la interacció entre dies a la foscor i NaCl, quan hi ha pocs dies a la foscor i una concentració 

alta de NaCl,  la terbolesa presenta valors alts (Figura 39).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Interacció entre acetat i carboni inorgànic per a 
Terbolesa. 

Figura 39. Interacció entre dies a la foscor i NaCl per a 
Terbolesa. 
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• Glucogen 

Per al glucogen, per a la interacció entre dies a la foscor i NaCl, quan tots dos paràmetres 

prenen valors baixos la producció de glucogen es maximitza (Figura 40).  

En la interacció lineal entre l’acetat i el carboni inorgànic per a la producció de glucogen, aquestes 

es relacionen de manera que quan augmentem la concentració d’acetat i de carboni inorgànic la 

producció de glucogen augmenta (Figura 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Interacció entre acetat i carboni inorgànic per a 
Glucogen. 

 

 

Figura 40. Interacció entre dies a la foscor i NaCl per a 
glucogen. 
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4.2.4. Model per a Synechococcocus sp. 

A partir dels resultats obtinguts mitjançant el programari JMP s’obté el següent model matemàtic 

per el cultiu de Synechococcocus sp. Amb la qual podrem predir per a futurs experiments com es 

desenvoluparà el sistema, en funció de les concentracions d’acetat, carboni inorgànic, NaCl i dies 

de foscor.  

Model matemàtic per a la predicció de la producció de PHB. 
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Equació 11. Resposta PHB. Assaig 3 

 

Model matemàtic per a la predicció de la Terbolesa. 
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Equació 12. Resposta terbolesa. Assaig 3 
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Model matemàtic per a la predicció de la producció de Glucogen. 
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Equació 13. Resposta glucogen. Assaig 3  

 

4.2.5. Configuracions òptimes per a les condicions de cultiu de Synechococcocus sp. 

En el següent apartat es mostren els punts òptims de les condicions de cultiu per a maximitzar les 

produccions de PHB, glucogen i terbolesa en conjunt com per a cada un d’ells per separat. Cal 

destacar que per maximitzar la producció de glucogen, a diferència del assaig amb Synechocystis 

sp., no caldria afegir sal però en aquest cas si caldrà afegir acetat. Utilitzant l’òptim obtingut a partir 

del model matemàtic generat a través del disseny d’experiments, es podria obtenir fins a un 7,12 

% de PHB, 2883,64 NTU de terbolesa i 28,7 % de glucogen, després de 12 dies en la fase 

d’acumulació (Taula 10). 

Configuració Dies Foscor  

Acetat 

(g/L) 

Carboni 

Inorgànic (gC/L) NaCl (g/L) 

PHB 

(%) 

Terbolesa

(NTU) 

Glucogen 

(%) 

Òptim Global  0 1,23 0,05 3,79 7,12 2883,64 28,74 

Òptim PHB 0 1,23 0,05 9 8,61     

Òptim 

Terbolesa 
0 1,23 0,05 9   3203,70   

Òptim 

Glucogen 
0 1,23 2 0   

  
38,02 

Taula 10. Punts òptims per a Synechococcus sp.



5. Discussió  
Els experiments realitzats ens han permès determinar que per a totes dues espècies de 

cianobacteris emprades per a la producció de PHB es a dir Synechocystis sp. i Synechococcus sp. els 

dies a la foscor repercuteixen negativament. Aquest resultats són contraris al que van trobar Troschl 

et al., 2018, que afirmen que l’etapa d’acumulació de PHB es pot realitzar a les fosques, ja que el 

PHB es produeix a partir del glucogen acumulat en presència de llum (Koch et al. 2019). No obstant, 

altres autors han observat que una major intensitat de llum afavoreix la producció de PHB en 

aquests organismes (Gracioso et al. 2021).  

Per una altra banda, la concentració de carboni inorgànic afecta negativament a la producció de 

PHB en l’espècie Synechococcus sp. i no té gaire efecte en Synechocystis sp. com ja ha estat vist per 

Rueda et al., 2020. 

La concentració d’acetat afecta positivament a la producció de PHB  en totes dues espècies. Altres 

estudis han reportat un augment elevat de la concentració de PHB quan s’utilitzen fonts orgàniques. 

Per exemple, Miyake et al., 1997 van reportar un 18 % de PHB en una soca de Synechococcus sp. 

termofilica utilitzan 0,06 g/L d’acetat. I Panda et al. 2007 van aconseguir un 38% de PHB en una 

soca de Synechocystis sp. utilitzant 4. g/L d’acetat. En tots dos casos la concentració de PHB 

obtinguda es més alta que l’obtinguda en aquest projecte. En el cas del Synechocystis sp. la 

concentració d’acetat que van utilitzar Panda et al. 2007 es més elevada  que la utilitzada en aquest 

projecte. Com s’ha vist en els resultats el PHB augmenta a mesura que augmentem la concentració 

d’acetat, per tant, la major concentració trobada per (Panda et al. 2007) pot estar relacionada amb 

la major concentració d’acetat utilitzada. En el cas del Synechococcus sp. la soca utilitzada per 

Miyake et al., 1997 és una soca termofílica que provablement te unes taxes d’acumulació més altes. 

Utilitza una font de carboni orgànic sembla una bona estratègia per aconseguir millorar la producció 

de PHB en cianobacteris. No obstant, les fonts de carboni orgànic, com l’acetat, són cares i per tant 

dificulten la viabilitat del procés. Sovint aquestes fonts provenen de recursos que es podrien fer 

servir per a l’alimentació humana o animal, pel que es creen conflictes ètics alhora d’utilitzar aquest 

tipus de recursos. A més, els bacteris heterotròfics són molt més competitius alhora de produir PHB 

en aquestes condicions, arribant a obtenir fins a un 80 % de PHB. Per tal d’avaluar la possibilitat de 

fer servir fonts orgàniques de carboni s’hauria de realitzar un estudi de l’impacte econòmic i 

ambiental que tindria sobre el procés.  

Pel que fa a la concentració de NaCl, en Synechocystis sp. repercuteix positivament en la producció 

de PHB, mentre que no és així per Synechococcus sp. Com es va comprovar en el segon assaig amb 

aquesta espècie, no va haver creixement adequat degut a que no tolera el mateix rang de 
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concentració de NaC que Synechocystis sp. Tal i com van descriure Alsamhary 2020, la taxa 

d’acumulació de carbohidrats es va veure reduïda per tal de suportar el estres osmòtic.  

Pel que fa a la terbolesa, es a dir, a l’obtenció de biomassa, els dies a la foscor repercuteixen de 

manera negativa en les dues espècies. La concentració de carboni inorgànic afecta en les dues 

espècies positivament. La concentració d’acetat afecta positivament a l’espècie Synechocystis sp. 

en canvi en Synechococcus sp. té un efecte negatiu ja que el rang de tolerància no és tant alt encara 

que sigui una espècie de aigua salada. Finalment, la concentració de NaCl afecta negativament a la 

terbolesa en les dues espècies.  

Per a l’obtenció de glucogen el que podem destacar és que s’han obtingut valors de fins el 40 %. 

Com també van comprovar (Rueda et al. 2020) la producció de glucogen està relacionada amb la 

disponibilitat de carboni inorgànic. Ells van arribar a obtenir nivells del 60 % en Synechocystis sp.  

Per a l’espècie Synechocystis sp. l’acetat tindrà un efecte negatiu i per a Synechococcus sp. en canvi 

té un efecte positiu per a la producció de glucogen. Els dies a la foscor tindran un efecte negatiu en 

les dues espècies i la concentració de carboni inorgànic tindrà un efecte positiu en l’espècie 

Synechocystis sp. per a la producció de glucogen.  

La taxa d’obtenció de PHB en els dos assajos es a dir en les dues espècies estudiades ha estat d’entre 

un 0 % i un 8 %, taxes que no arriben als mínims de viabilitat econòmica per a l’escalat ja que haurien 

de obtenir produccions del 30 % per a que fos econòmicament viable. És per això que encara s’ha 

de continuar fent recerca, per tal de millorar les concentracions de PHB obtingudes mitjançant 

cianobacteris. Una estratègia que es podria utilitzar per tal de millorar el procés seria augmentar la 

quantitat de llum que reben els cultius per incrementar la velocitat metabòlica d’aquests, millorant 

la captació de carboni. També es podria augmentar l’escala de l’experiment, per així estudiar com 

evoluciona en el temps la concentració de PHB i glucogen i fer un estudi més extensiu per assolir 

millores en les produccions. Finalment es podria fer un estudi a nivell genòmic de les diferents 

soques per tal d’estudiar amb més profunditat les vies metabòliques implicades en aquets 

processos i així poder fer modificacions genètiques per tal de millorar les soques.  
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6. Conclusions 
El treball experimental desenvolupat ens permet extreure les següents conclusions:  

• En resum, els paràmetres que tindran més efecte sobre les produccions de PHB i glicogen 

en Synechocystis sp. són el NaCl i els dies a la foscor, i per Synecochoccus sp. són el carboni 

inorgànic i els dies a la foscor.  

L’acetat té un efecte positiu excepte per a la producció de glucogen en l’espècie 

Synecochoccus sp.  

El NaCl en concentracions elevades té un efecte negatiu en Synecochoccus sp. mentre que 

a Synechocystis sp. li afecta de manera positiva.  

• S’ha aconseguit optimitzar les condicions de cultiu per produir PHB i glucogen per dos 

soques diferents de cianobacteris mitjançant un model matemàtic. En el cas del 

Synechocystis sp. les condicions òptimes serien 0 dies a la foscor, 1,23 g/L d’acetat, 2 gC/L 

de Carboni inorgànic i 14,32g/L de NaCl. Amb aquestes condicions s’obtindria un 4,96% 

PHB, un 12,29% de glucogen i una terbolesa de 1102,3 NTU. En el cas de Synechococcus sp. 

les condicions òptimes serien 0 dies a la foscor, 1,23 g/L d’acetat, 0,05 gC/L de Carboni 

inorgànic i 3,78g/L de NaCl amb aquestes condicions s’obtindria un 7,123% PHB, un 28,73% 

de glucogen i una terbolesa de 2883,64 NTU. 

• Caldria fer un nou assaig per espècie, variant els rangs de les variables cap a intervals on 

sigui favorable modificar aquets valors segons el model matemàtic obtingut ,i així poder 

ajustar totes les condicions de cultiu i obtenir punts òptims millors. Caldria determinar el 

dia en el que s’obtenen les concentracions màximes de les variables estudiades fent un 

assaig en el que s’agafessin mostres al llarg del temps. També es podria escalar el assaig 

per tal de veure com afecta el volum del bioreactor. 
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Resultats Experimentals Assaig 2 (Febrer) 
Conductivitat (mS/cm) NaCl (g/L) pH DIC [mgC/L] %Gly Terbolesa (NTU) %PHB 

41,1 16,40 9,6 3608,20 8,50 572   
32,4 10,30 9,54 3465,60 3,60 656,67   
46,0 17,20 9,46 4447,70 1,30 788   
37,7 12,80 9,58 3904,80 2,80 673   
17,9 0,80 9,62 3012,00 3,30 911,33 0,5% 
44,7 25,10 9,46 1938,00 3,40 890,33   
25,0 0 9,67 4857,60 4,40 610,67   
34,4 10,80 9,57 3739,20 3,30 439,67   
21,4 0,50 9,65 3831,60 5,90 319,67   
55,1 21,60 9,53 5188,80 3,30 717   
24,1 1,70 9,68 4098,00 4,50 750,67 0,1% 
42,8 17,00 9,48 3825,60 1,80 843,33 0,1% 
26,8 8,10 9,49 2851,20 11,00 817,33 0,0% 
37,2 11,70 9,56 4111,20 0,00 882,67   
40,1 19,80 9,53 2421,60 8,20 1197,33 0,0% 
38,3 18,20 9,61 2510,40 1,50 523,67   
28,2 12,30 9,51 1974,00 9,30 1076 0,0% 
37,9 21,40 9,6 1495,20 0,80 631,67   
29,7 13,40 9,51 1987,20 1,60 862 0,0% 
38,6 15,50 9,59 3337,20 2,50 848,67 0,0% 
21,5 3,20 9,68 3097,20 5,70 647 0,0% 
50,0 27,80 9,51 2324,40 0,80 512   
20,3 5,20 9,62 2268,00 6,10 325,67   
46,3 25,20 9,49 2253,60 1,30 793,67   
35,9 15,50 9,58 2755,20 9,00 636 0,7% 
35,9 14,00 9,58 3169,20 4,40 673,67 0,0% 
33,0 15,20 9,52 2194,80 5,00 875,67 0,0% 

Taula 11. Resultats experimentals assaig 2. 



 


