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ANEXO I 

PROPOSTA DE PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN STEMbach 

 

Dirección do proxecto 

Nome: Mercedes Gallardo Medina  

Enderezo electrónico: medina@uvigo.es Teléfono: 986 812597 

Co-dirección do proxecto 

Nome: Jesús Manuel Míguez Miramontes   

Enderezo electrónico: jmmiguez@uvigo.es Teléfono: 986812564 / 647 343131 

Bienio 2020-2022 

Número de participantes (máx. 4)  

 

Título 

 

Resumo

Comer san?  Buscando antioxidantes en alimentos vexetais  

 

A alimentación saudable é aquela que aporta a cada individuo os elementos necesarios para 

cubrir as súas necesidades nutricionais segundo a etapa da vida na que se atope e a súa situación 

de saúde. É por isto que na alimentación diaria do ser humano intégranse compoñentes que 

permiten manter un equilibrio entre as necesidades enerxéticas do organismo e o valor 

nutricional do que inxerimos na dieta. Nos  últimos  anos estase a producir tamén un crecente 

interese polos alimentos ricos en compostos funcionais, especialmente os antioxidantes, que 

poden complementar o valor dietético, mellorando a capacidade do organismo para responder  

ás enfermidades. En ocasións, a carencia de estes elementos na dieta tratase  de suplir mediante 

a súa adición a nivel industrial. Aínda que a súa función no organismo pode ser equivalente, 

existe un certo rexeitamento no consumidor por entender que non se trata de compoñentes 

naturais. 

Un dos compoñentes da dieta mellor valorados hoxe en día entre a poboación son os vexetais, 

así como os produtos derivados dos mesmos (aceites, derivados fermentados, etc), en gran parte 

debido ao seu alto contido en elementos antioxidantes.  

Moitas froitas e vexetais son ricos en vitamina C, vitamina E, ácido ascórbico, carotenoides, 

flavonoides e ácidos fenólicos, compostos que presentan unha gran capacidade antioxidante. A 

súa función nas células é a de interactuar con radicais libres que se forman nas reaccións do 

oxíxeno e que poden producir dano celular, incluíndo alteracións nos lípidos da membrana e 

no ADN. O dano inducido polos radicais libres é coñecido como estrés oxidativo e contribúe, en 

gran maneira, á aparición de alteracións da saúde e enfermidades tales como as 

neurodexenerativas (Parkinson, Alzheimer, etc) cardiovasculares e inflamatorias, entre outras 

moitas. 

O presente proxecto pretende analizar a presenza de compostos antioxidantes en diferentes 

froitas da dieta e valorar a súa capacidade antioxidante mediante probas bioquímicas.  

O estudantado terá a oportunidade de realizar o traballo nos  laboratorios de fisioloxía vexetal e  

fisioloxía animal, participando na toma de mostras e as determinacións analíticas que sexan 

precisas para o desenvolvemento do proxecto. 
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Obxectivo 

 

 

Plan de traballo 

 

 

Este proxecto pretende que o estudantado desenvolva o método científico e que se implique 

nunha experiencia concreta na que se analizará a presenza de compostos antioxidantes en 

diferentes froitas da dieta, en particular nalgunhas variedades de mazás. Así mesmo, verificarase 

a capacidade antioxidante destes compostos mediante ensaios bioquímicos. 

 

 
Inclúese un plan de traballo aproximado que sería o seguinte: 
 

Día 1 (0.5-1 hora). Explicación do problema biolóxico que se pretende abordar e as fases da 

experimentación que se propón. Indícase a metodoloxía a usar no proxecto e apórtase 

algunha bibliografía relevante. 

 

Día 2 (3 horas). Explícase a toma de mostras e realízase o procesamento das mesmas para a 

posterior análise. Aportarase información sobre os fundamentos das técnicas que se haberán 

de utilizar. 

 

Días 3 a 6 (12 horas): Realízanse as análises mediante técnicas espectrofotométricas e/o u 

cromatográficas. Indicarase como organizar os datos e como preparalos para a análise 

posterior polo alumnado. 

 

Día 7 (3 horas): Analízanse  estatísticamente os datos experimentais (t de Student o ANOVA 

dun factor) mediante un software adecuado. Indícase como incluírlos resultados en forma de 

tabóas ou figuras. Esta tarefa será completada polo alumnado IES. 

 

Reunións virtuais. Planifícase o traballo de elaboración da  memoria e o labor de titorización. 

Así mesmo, mediante sucesivas reunións virtuais será supervisada a presentación que o 

estudantado debe elaborar para a defensa do proxecto diante do tribunal. 
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