
 
 
 
 

                          
 
 

    
 

Expandint l’ús industrial de biocatalizadors oxidatius robustos per a la conversió 
i producció d’alcohols  

 
El projecte ROBOX porta ja divuit mesos en actiu i, en aquest temps, s’han estat desenvolupant 
processos en els quals s'ha reemplaçat la química convencional, els catalitzadors químics i els dissolvents, 
per nous biocatalitzadors que poden ser utilitzats en medis majoritariament aquosos amb la conseqüent 
disminució de l’impacte ambiental. Un catalitzador és una substància que augmenta la velocitat d’una 
reacció química i sense el qual aquesta reacció, o bé no es produiria o seria tan ineficient que faria el 
procés inviable econòmicament. En el cos humà, la digestió dels aliments i la consegüent producció 
d’energia és un exemple d’un procés biocatalític, on tenen lloc una cascada de reaccions catalitzades per 
diferents tipus d’agents biològics. Els processos biocatalítics que s’apliquen a la industria química i 
farmacèutica utilitzen diferents enzims, com els anomenats alcohol deshidrogenasa (ADH) o citocrom 
P450s, emprats per oxidar compostos. Aquests enzims, o versions modificades d’aquests, són 
catalitzadors valuosos en la producció d’un ampli espectre de compostos químics, incloent-ne molts dels 
emprats com a productes farmacèutics, cosmètics, o d’altres productes utilitzats en el camp de la salut. 
 
El projecte ROBOX està constituït per diferents blocs científics o “paquets de treball” (anomenats “work-
packages” per la Comissió de la Unió Europea) i són duts a terme per destacats científics europeus, que 
col·laboren en totes les etapes del desenvolupament tecnològic (des de la investigació més acadèmica 
fins a la producció en gran industria), per tal d’assegurar avenços pràctics reals. Aquesta col·laboració  
permetrà que el projecte ROBOX proporcioni a la societat el benefici de processos d’obtenció de 
productes de consum més nets i segurs, el que és essencial per una vida més saludable.  
 

 
La ciència i la innovació al ROBOX 

 
El primer dels paquets de treball del projecte està liderat per científics de Groningen (Holanda) i està 
enfocat a la modificació dels enzims (biocatalitzadors). Els investigadors desenvolupen enzims més 
robustos aplicant metodologies de disseny computacional que permeten predir quines mutacions són 
les més idònies per a millorar el seu comportament i propietats, construint-se d’aquesta manera 
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llibreries de mutants. Posteriorment, mitjançant el desenvolupament i l’aplicació de mètodes eficients 
de selecció, se’n identifiquen aquells enzims mutats que presentin les propietats desitjades. 
El següent paquet de treball està liderat per investigadors de Graz (Austria) especialitzats en 
bioprocessos, els quals treballen en el desenvolupament de mètodes de producció d’aquests enzims en 
processos sostenibles de fermentació.  
Aquests biocatalitzadors són posteriorment utilitzats en el tercer paquet de treball, liderat per científics 
de Barcelona (Espanya), en processos a escala de laboratori i pilot per validar el seu ús en les reaccions 
biocatalítiques  que són l’objectiu de ROBOX. 
La demostració dels processos oxidatius catalitzats pels biocatalitzadors seleccionats és duta a terme per 
les entitats industrials i les PIMEs participants d’Holanda, Alemanya, Bèlgica, Suïssa i República Txeca.  
D’aquesta manera es validarà la seva implementació real en l’obtenció de productes comercials. 
Finalment, experts de Dinamarca lideren l’anàlisi i l’avaluació dels mètodes desenvolupats per 
demostrar si els avantatges descrits són científicament corroborats per mètodes com l’anàlisi de la 
petjada de carboni i l’anàlisi del cicle de vida. Aquesta informació es publicarà per a ser discutida en 
fòrums científics i socials. Juntament amb els països esmentats, l’equip del projecte compta amb experts 
d’Itàlia i del Regne Unit, evidenciant que el projecte és una col·laboració  real a nivell europeu per liderar 
la innovació industrial en el camp. 
Actualment, el projecte ROBOX ja ha permès la identificació de noves rutes de producció possibles. A 
més, a dia d’avui ja s’estan sol·licitant i valorant diverses patents. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.h2020robox.eu/partners/acib
http://www.h2020robox.eu/partners/c-lecta
http://www.h2020robox.eu/partners/chemstream
http://www.h2020robox.eu/partners/dtu
http://www.h2020robox.eu/partners/dsm
http://www.h2020robox.eu/partners/d-bsse
http://www.h2020robox.eu/partners/evocatal
http://www.h2020robox.eu/partners/fraunhofer-ime
http://www.h2020robox.eu/partners/givaudan
http://www.h2020robox.eu/partners/lentikats
http://www.h2020robox.eu/partners/12-pno
http://www.h2020robox.eu/partners/rwth-aachen-university
http://www.h2020robox.eu/partners/tu-graz
http://www.h2020robox.eu/partners/university-of-groningen
http://www.h2020robox.eu/partners/uab
http://www.h2020robox.eu/partners/unipv
http://www.h2020robox.eu/partners/13-university-maastricht
http://www.h2020robox.eu/partners/2-university-of-manchester-united-kingdom


Per a més informació visiti la web pública  www.h2020ROBOX.eu, on podrà trobar els fulletons 
informatius i més informació sobre els paquets de treball. 
 
“El projecte ROBOX està finançat per la Unión Europea (UE) (acord de concessió de no 635734) en base 
a EU’s Horizon 2020 Programme Research and Innovation actions H2020-LEIT-BIO- 2014-1”. 
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