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TÍTULO DO PROXECTO: 

  Utilización de refugallos de Galicia como materia prima para á produción de bioalcohol  
 
RESUMO: 

A produción de alcohol mediante métodos biotecnolóxicos está espertando un interese crecente fronte a 
os procesos químicos convencionais. De feito, nos últimos anos tense detectado un notable esforzo 
investigador para reducir os costes deste proceso, apostando pola biomasa residual como materia prima a 
ser transformada polos axentes microbianos. Neste proxecto pretendese demostrar a viabilidade da 
utilización de biomasa residual autóctona da nosa contorna como materia prima para a produción de 
bioetanol. Para iso, estudarase o contido en azucre de diferentes refugallos e utilizares o máis axeitado como 
sustrato da reacción biolóxica nos laboratorios da Universidade, tendo en conta tamén a etapa de 
downstream idónea para conseguir un elevado grado de pureza do bioalcohol obtido. Paralelamente a este 
traballo, os/as estudantes terán contacto co proceso industrial de produción de bioalcois, mediante a visita 
á planta de Vertex existente no municipio coruñés de Teixeiro. Deste xeito preténdese que o estudante teña 
unha visión integrada dun proceso biotecnolóxico novidoso, dende as etapas iniciais de investigación no 
laboratorio ata chegar á escala industrial. 

 
OBXECTIVO: 

O obxectivo final deste proxecto é avaliar a viabilidade de empregar refugallos autóctonos para obter 
bioalcohol, para o que se establecen diversos obxectivos parciais: 

1.- Demostración da existencia de azucre en diversos refugallos autóctonos. 

2.- Posta a punto dun método de cuantificación de azucre en mostras líquidas. 

3.- Avaliación da cantidade de azucre existente en distintos tipos de biomasa residual. 
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4.- Implementación dun proceso de reacción e purificación do bioalcohol. 

5.- Visualización do proceso a escala industrial. 
 
 
 
PLAN DE TRABALLO: 

Para atinxir os obxectivos establecidos plantéxase o seguinte plan de traballo: 

1. Comprensión do funcionamento un equipo de espectrofotometría UV: ademais das partes principais 
do equipo, estudarase o fundamento da determinación da absorbancia en mostras líquidas, e os 
conceptos principais relativos á variación da absorbancia coa lonxitude de onda, a lei de Lambert-Beer, 
etc. 

2. Posta a punto dun método espectrofotométrico de cuantificación de azucres: Utilizarase un método 
para relacionar o contido de azucre coa absorbancia da mostra. Para iso, en primeiro lugar farase un 
calibrado con diferentes mostras acuosas contendo diferentes concentracións de glucosa, que 
posteriormente se validará cunha mostra de concentración coñecida. 

3. Cuantificación do contido de azucre en diferentes refugallos da nosa contorna: Mediante a recta de 
calibrado obtida previamente valorarase o contido en azucre de diferentes refugallos, para seleccionar 
o óptimo para poder ser empregado na reacción biolóxica. 

4. Implementación dun proceso de reacción e purificación de bioalcohol: Neste caso, abordarase a 
produción do bioalcohol mediante unha lavadura a partir do refugallo nomeado na etapa previa. 
Utilizaranse equipamento básico do laboratorio para levar a cabo a reacción biolóxica. Tras esta etapa 
tratarase de purificar o bioalcohol mediante evaporación nun rotavapor de laboratorio.  

5. Determinación do contido en alcohol da mostra pura. Existen propiedades físicas (densidade, 
viscosidade, etc.) que poden axudar a calcular a concentración de alcohol despois da evaporación. Deste 
xeito, determinarase a composición do alcohol obtido, e xunto co volume de destilado, poderase 
calcular o rendemento final do proceso, e facer o cálculo dos balances globais dunha planta industrial 
a partir do refugallo utilizado.  

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

Ademais das  actividades programadas a escala laboratorio, o proxecto contempla que os alumnos fagan 
unha visita ás instalacións da planta de bioetanol que a empresa Vertex ten en Teixeiro (A Coruña). Nos 
últimos anos, os profesores encargados deste proxecto veñen organizando visitas de alumnos do grao en 
Enxeñería en Química Industrial a esta instalación, polo que se prevé que non haxa problemas por parte 
da empresa para facilitar esta actividade. Deste xeito, os alumnos poderán visualizar que o traballo feito no 
laboratorio é imprescindible para abordar o deseño do proceso a escala industrial, e a obtención de 
información a pequena escala é unha ferramenta crucial para discutir a viabilidade do proceso. Tamén se 
tentará que os alumnos fagan unha discusión en profundidade dos datos obtidos no laboratorio, 
comparando con datos similares existentes en literatura académica. Esta tarefa facilitará realizar unha 
análise mais pormenorizada do proceso así como a redacción posterior da memoria do proxecto na que se 
destaquen correctamente o coñecemento e logros adquiridos ao longo do proxecto.  
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