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COORDINADOR/A STEMBACH DA ESCOLA DE ENXENERÍA INDUSTRIAL: 

NOME: MARÍA GLORIA FIESTRAS JANEIRO 

ENDEREZO ELECTRÓNICO: fiestras@uvigo.es                                  TELÉFONO: 986 813 496 

PROFESORADO INVOLUCRADO: 

NOME: ESTRELLA ÁLVAREZ DA COSTA 

ENDEREZO ELECTRÓNICO:   ealvarez@uvigo.es               TELÉFONO: 986 812 213 

 

NOME: ANDRÉS MOURE VARELA 

ENDEREZO ELECTRÓNICO: amoure@uvigo.es               TELÉFONO: 

N.º DE ESTUDANTES PARTICIPANTES (Máx. 4): 3 por trabajo 

 

 

TÍTULO DO PROXECTO: 

Valorización de biomasa residual: algas ou residuos agroalimentarios. 

 

RESUMO: 

As industrias alimentaria e cosmética utilizan unha gran cantidade de produtos químicos 
(aditivos, colorantes…) que son produtos naturais de orixe vexetal e que, en consecuencia, 
poderían obterse a partir da biomasa que os contén. Outra alternativa, cada vez máis en alza, é a 
súa obtención a partir de materiais residuais, tales como algas ou rexeitamentos/residuos 
agroalimentarios. Sen lugar a dúbida, esta última opción é a máis interesante, sobre todo se se 
complementa coa elaboración dalgún cosmético (cremas ou similares) que conteña o produto 
obtido, de xeito que se pecha así o ciclo. Noutras palabras, o proxecto proposto é un exemplo de 
aplicación do concepto de «economía circular». 
 

 
OBXECTIVO: 

Preténdese que o estudantado obteña algún produto de alto valor engadido (aditivos alimentarios 
ou cosméticos) a partir de materiais residuais, tales como algas ou residuos agroalimentarios 
(cascas de castañas, restos de froitas etc.). Aínda que existe un elevado número de alternativas, en 
principio o proxecto está pensado para obter produtos de uso cosmético e, en consecuencia, 
completaríase coa elaboración dalgún cosmético (cremas ou similares) que conteña o produto 
obtido. 
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PLAN DE TRABALLO: 

a) Procura bibliográfica sobre aditivos cosméticos, procedencia e métodos de obtención destes, que 
lle permita ao alumnado seleccionar o/os produto/s que se van obter. 

b) Seleccionar e colleitar a biomasa residual que se utilizará como materia prima: por exemplo, se 
se seleccionase biomasa algal habería que planificar a súa recollida na/s praia/s etc. 

c) Planificar a fase experimental que se realizará e fixar o procedemento para seguir establecendo 
os medios materiais necesarios. 

d) Realización dos experimentos e análises dos resultados obtidos. 
e) Elaboración da memoria escrita e presentación pública dos resultados do proxecto. 

 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

1. Visita guiada, dunha duración máxima de 2-3 horas, a laboratorios de investigación da EEI coa 
finalidade de dar a coñecer a investigación desenvolta no centro. 

2. Específica do Proxecto 1: taller práctico sobre técnicas de extracción, xelificación, secado etc.; métodos 
de ensaio necesarios para a realización do proxecto. 
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