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Centro TFG TFM Total
E.U. Arquitectura Técnica 1 3 4
E.T.S. Arquitectura 1 2 3
E.T.S. Enxeñaría de Camiños 2 2
F. Ciencias 2 4 6
F. Informática 2 2
F. Economía e Empresa 2 1 3
F. Dereiro 1 1
E.U. Politécnica 1 1 2
E. Politécnica Superior 1 1
E.U. Deseño Industrial 1 1
F. Filoloxía 1 1
E.U. Turismo 1 1
Total 11 16 27

Campus TFG TFM Total
A Coruña 8 15 23
Ferrol 3 1 4
Total 11 16 27

II PREMIO UDC SUSTENTABILIDADE A TRABALLOS FIN DE 
GRAO E MESTRADO 2019
Traballos presentados:



Distribución por Áreas TFG TFM Total
Enxeñaría e arquitectura 5 9 14
Ciencias 2 5 7
Ciencias sociais e xurídicas 4 1 5
Arte e Humanidades 0 1 1
Ciencias da saúde 0 0 0
Total 11 16 27

Idioma memoria Galego Castelán Inglés
Total 21 4 2

Xénero TFG TFM Total
Muller 9 7 16
Home 2 9 11
Outro 0 0 0
Total 11 16 27



A SUSTENTABILIDADE NA UDC



En particular, os ODSs 6,7,11,12,13, 14, 15: sustentabilidade ambiental
E tamén todos os demais: responsabilidade social



I Premio
Yaiza Rodríguez Lueje
Grao en Bioloxia. Fac. Ciencias

II Premio
Marta Lamigueiro Durán
Grao en Dereito. Fac. Dereito

Accésit
Itziar Fernández Somme
Grao en Administración e Dirección de 
Empresas. Fac. Economía e Empresa

Accésit
Paula Gómez Meijide
Grao en Química / Fac. Ciencias

PREMIOS TRABALLOS FIN DE GRAO 2019



PREMIOS
Modalidade traballos fin de grao (TFG) 

I Premio:
Nome: Yaiza Rodríguez Lueje
Título: Aprendizaje-Servicio en la difusión de información científica: el caso de la 
avispa asiática (Vespa velutina)
Grao/Centro: Grao en Bioloxía / Facultade de Ciencias
Área: Ciencias
Titora:  María J. Servia García

O traballo tivo por obxectivo avaliar o grao de coñecemento do público sobre 
distintos aspectos relacionados coa avespa asiática e valorar posibles melloras nas 
actividades de divulgación científica sobre a mesma. Para isto, identificáronse e 
cuantificáronse as capturas accesorias dunha trampa de avespa asiática e realizouse 
unha revisión do papel polinizador dos dípteros presentes entre as capturas 
accesorias. O traballo fixo uso da metodoloxía de Aprendizaxe e Servizo (ApS), 
centrándose nos concellos de Oleiros e Abegondo, e a Facultade de Ciencias da UDC. 
Os resultados indican que as respostas do público foron na súa maioría incorrectas e 
na trampa estudada só o 1% das capturas correspondían a Vespa velutina.



PREMIOS
Modalidade traballos fin de grao (TFG) 

II Premio: 
Nome: Marta Lamigueiro Durán
Título: Patrimonio forestal sostible en Galicia, o eucalipto
Grao/Centro: Grao en Dereito / Facultade de Dereito
Área: Ciencias Sociais
Titor: Francisco Javier Sanz Larruga

O eucalipto atópase no centro do debate da política forestal galega. Mentres que o 
ecoloxismo defende as súas características prexudiciais para o medio ambiente, 
sectores de propietarios forestais e sobre todo a industria derivada alegan os seus 
grandes beneficios económicos. O traballo analizou a súa perspectiva xurídica, con 
especial atención aos problemas xurdidos na lexislación en relación ás 
características biolóxicas desta especie (exótica, invasora?), afondando na incidencia 
medioambiental que produce, cunha mención destacada aos incendios forestais e á 
tensión entre progreso económico e medio ambiente. Cunha visión centrada na 
situación problemática galega, achega posibles solucións á mesma.



ACCESITS
Modalidade traballos fin de grao (TFG) 

Nome: Itziar Fernández Somme
Título: Healthy and plastic-free food supermarket: feasibility and shareholder value
creation analysis
Grao/Centro: Grao en Administración e Dirección de Empresas / Facultade de 
Economía e Empresa
Área: Ciencias Sociais
Titorxs: Anxo Ramón Calvo Silvosa, Emilia Luísa García Arthus, Fernando de Llano Paz

Neste traballo realizouse unha análise de viabilidade e de creación de valor para 
accionistas dun supermercado libre de plásticos que só vendería comida real. A idea 
enmárcase na crecente preocupación da poboación sobre o impacto ambiental do 
plástico e os efectos negativos dos alimentos ultra-procesados na saúde. Desta 
maneira, este supermercado contribuiría a unha economía máis circular e 
sustentábel. É viable abrir unha tenda deste tipo na cidade de A Coruña, ofrecer 
servizo de reparto a domicilio, e ofrecer servizo experto en nutrición, e conseguir 
converter a empresa nun referente dun estilo de vida san e respectuosa co 
ambiente?



ACCESITS
Modalidade traballos fin de grao (TFG) 

Nome: Paula Gómez Meijide
Título: Oral bioavailability of polycyclic aromatic hydrocarbons in atmospheric
particulate matter
Grao/Centro: Grao en Química / Facultade de Ciencias
Área: Ciencias
Titorxs: Jorge Moreda Piñeiro, Purificación López Mahía

A respiración en atmosferas contaminadas causa a acumulación de partículas nos 
pulmóns, de onde se transportan ao tracto gastrointestinal. No contexto do risco 
para a saúde humana, interesa a avaliación da biodispoñibilidade dos 
contaminantes que, vía gastrointestinal, pode chegar ao sangue. Este estudo 
prestou atención ao caso dos hidrocarburos aromáticos policíclicos (HPA) presentes 
en mostras de partículas PM10 no recinto urbano de San Diego (A Coruña) para 
predicir a toxicidade e establecer unha avaliación do risco real. Atopáronse baixos 
índices de biodispoñibilidade oral (<1%) en varios HPA como fluoranteno, pireno, 
benzo (a) antraceno, criseno, benzo (e) pireno e benzo (k) fluoranteno. Pola contra, 
o naftaleno foi o HPA con maior biodisponibilidade (18%), seguida do fluoreno
(6,8%) e acenafeteno (5%).



PREMIOS TRABALLOS FIN DE MESTRADO 2019

I Premio
Rosalidia Álvarez Hernández
Mestrado en Edificación Sostenible. EU 
Arquitectura Técnica

II Premio
Luis Antonio Ruíz Sánchez
Mestrado Internacional en Enxeñaría da 
Auga. ETS Camiños

Accésit
Blanca Astray Uceda
Mestrado en Ciencias, Tecnoloxías e 
Xestión Ambiental. Fac. Ciencias

Accésit
Xerardo García Laxe
Mestrado en Eficiencia e Aproveitamento
Enerxético. EU Politécnica de Ferrol



PREMIOS
Modalidade traballos fin de mestrado (TFM)

I Premio:
Nome: Rosalidia Álvarez Hernández
Título: Estudo de sistemas pasivos para evitar problemas respiratorios en interiores 
de vivenda situados en lugares de clima húmido e ventoso
Mestrado/Centro: Mestrado Universitario en Edificación Sostenible / Escola 
Universitaria de Arquitectura Técnica
Área: Enxeñaría e Arquitectura
Titor: Santiago Pintos Pena

Presenta unha investigación centrada na calidade de aire interior e en atopar as 
ferramentas que permitan a súa mellora, atendendo a un lugar concreto, a costa 
galega desde o golfo Ártabro ata a serra do Barbanza, e baixo as cuestións 
medioambientais, sociais e económicas que fundamentan a sustentabilidade. 
Líganse contaminación, benestar, saúde, redución de tóxicos, asma e rinite alérxica, 
e dase importancia á adecuada ventilación, á renovación das masas de aire, ao uso 
de materiais, ben con capacidade de regular a humidade, ben de eliminar tóxicos do 
ambiente. Aténdese aos estándares e ás estratexias pasivas que poden conseguir 
mellorar o ambiente interior e contribuír así ao desenvolvemento sustentable.



PREMIOS
Modalidade traballos fin de mestrado (TFM)

II Premio: 
Nome: Luis Antonio  Ruíz Sánchez
Título: Estudo de viabilidade do aproveitamento hidráulico para a xeración de 
electricidade no encoro de Pontillón de Castro
Mestrado/Centro: Mestrado Internacional en Enxeñaría da Auga / ETS Camiños, Canais e Portos
Área: Enxeñaría e Arquitectura
Titora: Acacia Naves García-Rendueles

Nas redes de abastecemento de auga acostuma existir un exceso de enerxía potencial 
con posible aproveitamento para xerar enerxía renovable. O traballo fai unha 
proposta para a tubaxe que vai do encoro de Pontillón de Castro (Pontevedra) ata a 
planta potabilizadora de auga. Para isto, levouse a cabo un estudo detallado do 
sistema de abastecemento e das condicións do encoro, elaborouse un modelo e 
calculouse a demanda, a altura de auga dispoñible, a enerxía que poderá recuperarse 
e o rendemento económico, con proxeccións aos próximos 20 anos. Un pequeno 
sistema de aproveitamento enerxético consistente nunha bomba traballando de 
forma inversa permitiría recuperar de media uns 370 MWh eléctricos por ano, cun 
investimento que se recuperaría en 10 anos.



ACCESITS

Nome: Blanca Astray Uceda
Título: Procesos de oxidación avanzados para a degradación de β-bloqueantes en 
augas doces naturais
Mestrado/Centro: Mestrado en Ciencias, Tecnoloxías e Xestión Ambiental / F. de Ciencias
Área: Ciencias
Titor: Moisés Canle López

Os fármacos e outros moitos contaminantes chamados emerxentes están a ser 
detectados nas augas tanto limpas para o consumo humano, como nos efluentes de 
plantas de tratamento de augas residuais. Ademais dun maior coñecemento do 
impacto deses contaminantes, precísase de métodos económicos e non 
contaminantes para a súa eliminación. Entre eles estanse a estudar os procesos 
avanzados de foto-oxidación usando semicondutores como catalizadores. 
Empregando radiación solar, este traballo estudou un novo fotocatalizador de TiO2
para a eliminación de tres β-bloqueantes comunmente atopados no medio acuático. 
Factores como a influencia das nubes e da posición cenital do sol son importantes á 
hora de levar o novo método a escada de planta piloto, obxectivo que aínda require 
máis investigación. O seu desenvolvemento podería converterse nunha moi boa 
acción polo clima e a acadar cidades máis sustentables.



ACCESITS

Nome: Xerardo García Laxe
Título: Sistema de xeración distribuída en instalacións portuarias: Porto Exterior de 
Ferrol
Mestrado/Centro: Mestrado Universitario en Eficiencia e Aproveitamento Enerxético
/ Escola Universitaria Politécnica, Ferrol
Área: Enxeñaría e Arquitectura
Titor: Antonio Enrique Masdias Bonome

Perante os novos tempos, un dos principais obxectivos fixados nas axendas políticas 
do ámbito internacional atópase na importancia do aproveitamento da enerxía, 
sendo a base para o incremento da eficiencia enerxética. Este traballo achega unha 
serie de propostas en camiñadas a un cambio de paradigma para reforzar o liderado 
do Porto Exterior de Ferrol como Porto Verde de referencia internacional. 
Incorpóranse así obxectivos de intermodalidade, automatización e tele-xestión, para 
avanzar na transición enerxética e as tecnoloxías da información. O estudo proxecta 
para o Porto Exterior de Ferrol, unha rede intelixente de xeración distribuída con 
base nunha fonte renovábel de enerxía eólica (14MW) asociada a un sistema de 
almacenamento (15MW), capaz de operar de forma independente da rede.



I premio UDC sustentabilidade 
a traballos fin de grao e 
mestrado 2018

Publicación dos traballos
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VICERREITORÍA DE INFRAESTRUTURAS E SUSTENTABILIDADE
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