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Quins avantatges suposa utilitzar cèl•lules immobilitzades en processos 

industrials de fermentació? 

 

Objectius  

 

- Seguir un procediment experimental 

- Justificar cadascun dels passos d’un 

procediment experimental 

- Analitzar resultats experimentals i arribar 

a conclusions 

- Avaluar els avantatges d’utilitzar enzims 

o cèl·lules immobilitzades en 

bioprocessos industrials utilitzant 

evidències 

 

Objectiu opcional: 

- Explicar el procés d’esferificació amb alginat càlcic 

 

Descripció de la proposta  

En moltes biotransformacions industrials s’utilitzen enzims o cèl·lules immobilitzades. Es 

planteja a l’alumnat discutir els avantatges d’aquesta immobilització a partir de la comparació 

de dos experiments sobre fermentació, un amb llevats immobilitats amb alginat i un altre amb 

llevats lliures. 

La primera part de l’experiència consisteix en esferificar una solució de cèl·lules de llevat amb 

alginat de sodi 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

 

L’objectiu principal de la pràctica és immobilitzar cèl·lules de llevat en gels d’alginat, i utilitzar 

tant aquestes cèl·lules com cèl·lules lliures en processos de fermentació alcohòlica, seguint la 

producció de CO2, i comprovar que les cèl·lules de llevat immobilitzades són fàcilment 

recuperables i reutilitzables. Es planteja quines són les avantatges de la seva utilització. 

Els llevats són microorganismes eucariotes, que produeixen CO2 i alcohol a partir de sucres, en 

el procés anomenat fermentació alcohòlica.  

 

Glucosa                       2 piruvat                        2 acetaldehid                       2 etanol      

                Glucòlisi                                            2 CO2 

 

Es pot utilitzar l’activitat per a destacar que la fermentació alcohòlica és fonamental en 

processos com la producció de vi i cervesa, on es produeix etanol a partir dels sucres del raïm 
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o de la civada, o en la panificació, on la producció de CO2 que queda atrapat és la que fa 

“pujar” la massa. I també és el procés industrial utilitzat per a l’obtenció de bioetanol.  

Les tècniques d’immobilització de biocatalitzadors proporcionen avantatges en els 

bioprocessos, ja que faciliten la separació del biocatalitzador del producte, així com recuperar 

l’agent biològic que s’hagi utilitzat, per poder reutilitzar-lo. Dels diferents tipus d’immobilització 

que es poden utilitzar, l’atrapament en gels d’alginat càlcic és una tècnica relativament senzilla i 

de les més emprades. A més a més, com que s’utilitzen condicions de reacció molt suaus, és 

especialment indicada per la immobilització de cèl·lules vives.  

L’alginat, comercialitzat com a sal 

sòdica, és un polímer aïllat d’algues 

marrons, i és soluble en aigua. Però 

les sals de cations polivalents, com el 

calci, són insolubles. En aquest cas 

els polímers lineals d’alginat queden 

entrellaçats entre ells mitjançant el 

calci, formant una xarxa insoluble.  

El procés de gelificació es produeix 

quan l’alginat sòdic es posa en 

contacte amb una solució de calci, i 

es produeix un bescanvi de sodi a 

calci, i per tant la formació d’alginat 

càlcic i la seva gelificació.  

 

En cas de voler incloure l’objectiu optatiu sobre el procés d’esferificació, es pot afegir una altra 

qüestió a la pràctica: 

- Busca informació (per començar pots consultar el següent article: 

http://www.raco.cat/index.php/EduQ/article/view/199244) sobre el procés d’esferificació i 

fes una breu informe explicant en què consisteix aquest procés. 

Desenvolupament de la pràctica 

S’utilitzarà llevat lliure i llevat immobilitzat  en gels d’alginat, per seguir l’evolució de la 

fermentació alcohòlica segons la producció de CO2 mesurada. 

Per a la immobilització cal preparar primer una solució d’alginat sòdic. Per això, cal dissoldre 

l’alginat sòdic en aigua destil·lada (al 3% pes/volum). L’alginat sòdic costa de dissoldre. És 

millor afegir-lo a l’aigua (i no a la inversa), i escalfar la solució, agitant per facilitar la dissolució 

de l’alginat. La solució d’alginat es pot tenir preparada abans de començar la sessió. 

Per immobilitzar les cèl·lules de llevat, ressuspendre 3 g de llevat en una mica d’aigua i barrejar 

amb 50 ml d’alginat sòdic. Agitar bé per homogeneïtzar la barreja i deixar reposar una estona 

per a eliminar les bombolles d’aire atrapat, que poden distorsionar les gotes que volem formar.  

Per formar les esferes, posar la barreja a la xeringa de plàstic, i deixar caure gota a gota la 

barreja d’alginat i cèl·lules a la solució de clorur càlcic al 5%, agitant suaument. Quan les gotes 

cauen a la solució de clorur càlcic gelifiquen immediatament formant les esferes de cèl·lules 

http://www.raco.cat/index.php/EduQ/article/view/199244
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immobilitzades. Mantenir les esferes en la solució de clorur càlcic durant un mínim de mitja hora 

per a que s’endureixin. Llavors es poden utilitzar o bé guardar a 4ºC. Per utilitzar, recollir-les 

amb un colador, i rentar-les suaument amb aigua abans de posar-les en contacte amb la 

solució de glucosa.  

Per a l’organització de la pràctica, segons el temps del que es disposi, es poden tenir les 

esferes preparades per a utilitzar, mentre que se’n preparen unes altres, o es pot utilitzar una 

sessió per a preparar-les i utilitzar-les en una altra sessió.   

La immobilització permet la reutilització de les cèl·lules. Un cop utilitzades, es poden rentar les 

esferes d’alginat amb aigua, i mantenir a 4ºC en CaCl2 0,5% abans de fer-les servir de nou en 

una altra sessió. Per tornar-les a utilitzar, s’han d’atemperar, rentar amb aigua i tornar a posar 

en una solució de glucosa al 8%.  

 

Autoria 

 

Cristina Madrid Xufré 

 

Contacte 

 

Aquesta activitat ha estat dissenyada i provada pel grup de treball de Microbiologia µBioCat 

(https://sites.google.com/a/xtec.cat/microcat/home). Us agrairem qualsevol aportació sobre com 

us ha funcionat a classe; podeu contactar amb nosaltres en la següent adreça: 

mbiocat@gmail.com 
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