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Presentación

Esta memoria que tes nas túas mans reflicte, para o sector da Acuicultura, unha boa parte da oferta tecnolóxica
máis salientable dos grupos de investigación da Universidade de Vigo. Como pode verse, a oferta é variada e
inclúe equipos de distintos ámbitos, comprendendo os campos científico, tecnolóxico e xurídico-social. Todos
eles garanten calidade no seu labor investigador, e así o téñen amosado ao longo de moito tempo.

O obxectivo primordial desta memoria é proporcionar ás empresas, administracións, centros tecnolóxicos e
persoal de I+D en xeral, un documento breve e ben organizado no que poidan atopar con rapidez e precisión
grupos de investigación da Universidade de Vigo cos que poidan colaborar en tarefas de I+D+i no eido da
Acuicultura. É un dos sinais de identidade da Universidade de Vigo a colaboración con outras entidades no
campo de I+D, e neste sentido a tarefa da Oficina de I+D, responsable da elaboración desta memoria, é
sobresaínte.

Na ficha de cada un dos grupos seleccionados, dos que se aporta información sobre o nome, o Departamento
ao que pertence e os investigadores que forman parte do mesmo, atópase toda a información precisa para facer
os contactos iniciais, incluíndo por suposto as capacidades do grupo de I+D+i, un resumo bastante completo
da súa oferta actual, tanto en servizos como en formación, e sinalando os contratos e proxectos aprobados máis
relevantes, as patentes aprobadas, os proxectos de I+D e colaboracións para empresas externas. Por último,
como non pode ser doutro xeito, figura o enderezo de contacto moi completo para atopar de xeito rápido unha
persoa coa que falar do tema de investigación correspondente.

Aproveito a oportunidade para felicitar á Oficina de I+D pola iniciativa levada a bo porto, e tamén polo seu
labor de promoción e de contacto da I+D+i colaborativa entre a Universidade de Vigo e as empresas e outras
institucións. Neste sentido, paga tamén a pena subliñar que, aínda que son tódolos grupos os que están, na
Universidade de Vigo hai máis grupos que poden aportar capacidade de I+D+i neste eido. E que, si nesta
memoria non atopades exactamente a capacidade de I+D que estades a procurar,  tedes liña directa coa Oficina
de I+D para expoñer calquera consulta. Eu prégovos que, nese caso, comuniquedes á Oficina a temática concreta
na que queredes contar coa nosa colaboración.

Esperando que a presente memoria sexa de utilidade, un cordial saúdo,

Manuel Reigosa Roger
Vicerreitor de Investigación da Universidade de Vigo
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Relación de equipos de investigación

Estudo do Bentos Mariño 5
Contacto: Mariano Lastra Valdor

Fisioloxía de Peixes e a súa Aplicación en Acuicultura. 9
Contacto: José Luis Soengas Fernández.

Inmunoloxía 11
Contacto: África González Fernández

Parasitoloxía Mariña: Análises e Diagnóstico en Parasitoloxía. 13
Contacto: José Manuel García Estévez

Recursos Xenéticos Mariños (REXENMAR) 15
Contacto: Pablo Presa Martínez

Oceanografía Física (GOFUVI) 19
Contacto: Gabriel Rosón Porto

Oceanografía Xeolóxica e Bioxeoquímica 21
Contacto: Miguel Ángel Nombela Castaño

Enxeñería e Deseño 23
Contacto: Xoán Leiceaga Baltar; Esteban López Figueroa

Equipo de Investigación G4+ 25
Contacto: Jorge González Gurriarán; Pedro Figueroa Dorrego

Investigacións Económicas en Acuicultura 27
Contacto: Carlos Ferro Soto
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Mexilla seleccionada en fase de aclimatación en parque de cultivo

Ensaios técnicos con novos substratos experimentais de fixación de semente en corda.
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Equipo de Estudos do Bentos Mariño
Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal

Investigadores
Mariano Lastra Valdor
Jesús López Pérez
Jesús Souza Troncoso
Celia Olabarría Uzquiano

Oferta: I+D, Servizos, Formación
Avaliación de impacto ambiental no medio mariño.
Contaminación mariña.
Situación de calidade ambiental dunha zona costeira sobre a que se prevé unha actuación de impacto ecolóxico.
Avaliación de calidade ambiental.
Avaliación de recursos mariños explotables.
Procura de zonas de explotación marisqueira.
Cursos:
- Avaliación de calidade ambiental.
- Impacto ecolóxico.
- Marisqueo e produción marisqueira.
- Ecoloxía de especies explotables.
- Alimentación de especies de interese en acuicultura (rodaballo, lubina, dourada, abalón (orella de mar)).

Proxectos de Investigación
Título: Cartografía e dinámica das poboacións da macroinfauna de substratos brandos infralitorais da enseada

de Baiona.
Período de duración: 1995
Fonte de financiamento: Universidade de Vigo.

Título: Estudo da biodiversidade da Ría de Aldán: Distribución das comunidades e dinámica de poboacións.
Período de duración: 1995-1996
Fonte de financiamento: Comisión Interdepartamental de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia (CICETGA).

Título: Estudo dos diferentes tipos de praias expostas do litoral de Galicia.
Período de duración: 1995-1998
Fonte de financiamento: Xunta de Galicia.

Título: Cartografía das comunidades da macroinfauna infralitoral de substratos brandos da Ría de Aldán (Galicia).
Período de duración: 1997
Fonte de financiamento: Universidade de Vigo
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Título: Estudo das comunidades bentónicas nos diferentes tipos de praias.
Período de duración: 1997-1999
Fonte de financiamento: Universidade de Vigo.

Título: Respostas da infauna aos factores ambientais que caracterizan as praias de Galicia.
Período de duración: 1998-1999
Fonte de financiamento: Universidade de Vigo

Título: Estudo dos factores ambientais que regulan a estrutura e a organización das comunidades infaunales
en praias expostas de Galicia.

Período de duración: 1998-2000
Fonte de financiamento: Xunta de Galicia

Título: Biodiversidade bentónica da enseada do Grove: Variación temporal da macrofauna asociada á pradería
de fanerógamas mariñas.

Período de duración: 1999
Fonte de financiamento: Universidade de Vigo

Título: Biodiversidade bentónica da enseada do Grove: Distribución espacial das comunidades, dinámica
poboacional e variación temporal da macrofauna dos fondos da Zostera mariña e Zostera nostii.

Período de duración: 2000
Fonte de financiamento: Universidade de Vigo

Título: Estudo dos factores ambientais que regulan a estrutura e zonación da infauna das praias da cornixa
cantábrica.

Período de duración: 2000-2001
Fonte de financiamento: Xunta de Galicia.

Título: Estrutura e variación temporal da macrofauna bentónica en praderías de fanerógamas mariñas (Zostera
mariña e Zostera noltii): efecto da dinámica de nutrientes.

Período de duración: 2000-2002
Fonte de financiamento: Xunta de Galicia.

Título: Posta a punto dun sistema de biomonitorización da contaminación metálica nas zonas de marisqueo
en Galicia.

Período de duración: 2001-2004
Fonte de financiamento: Xunta de Galicia

Título: Efecto da roturación sobre as características biosedimentarias e a produción marisqueira.
Período de duración: 2002-2005
Fonte de financiamento: Xunta de Galicia
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Título: Biodiversidade bentónica en dúas zonas costeiras atlánticas, hemisferio norte (templada) e hemisferio
sur (subtropical): estudo comparativo da estrutura da comunidade e variación espacio temporal.

Período de duración: 2002-2006
Fonte de financiamento: Ministerio de Educación, Cultura e Deporte

Título: Efectos do cambio climático sobre a ecoloxía da macrofauna bentónica dos intermareais sedimentarios
das illas Livingston e Decepción, Shetlands do sur, Antártida.

Fonte de financiamento: Ministerio de Educación e Ciencia
Período de duración: 2007-2010

Proxectos de I+D e Colaboracións para Entidades Externas
Resposta dos ecosistemas sedimentarios intermareais aos vertidos de petróleo e tarefas de limpeza nas Illas
Atlánticas, Costa da Morte e Norte de España.

Contactos
Mariano Lastra Valdor
Tlfo: 986 812588
Fax: 986 812556
E-mail: mlastra@uvigo.es
Centro: Facultade de Ciencias do Mar

Instalación para o análises de dixestibilidade de orella de mar,
Haliotis tuberculata.

Individuos de orella de mar, Haliotis tuberculata, marcados
para experimentación.
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Fase de preengorde de semente seleccionada, con dietas experimentais in vitro.

Ameixa fina (Tapes decussatus)
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Equipo de Fisioloxía de Peixes e a súa Aplicación en Acuicultura
Departamento de Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde

Investigadores
José Luis Soengas Fernández
Jesús Manuel Míguez Miramontes
Rosa María Ceinos Caride
Manuel Gesto Rodriguez
Arnau Rodríguez Illamola
Sergio Hugo Polakof Requejo
José Luis Muñoz Pérez
Ariel José Aguilar

Oferta: I+D, Servizos, Formación
Líñas de investigación:
- Control da inxesta de alimento mediante factores metabólicos, neuroendocrinos e ambientais.
- Interacción entre a capacidade osmorreguladora e os cambios metabólicos asociados á aclimatación a

distintas salinidades ambientais.
- Control neuroendocrino da aclimatación osmótica.
- Fisioloxía do órgano pineal e o seu papel na sincronización de ritmos diarios  e estacionais de actividade.
- Efecto de contaminantes sobre o control neuroendocrino da reprodución e a resposta ao estrés.

Servizos:
- Avaliación dos procesos de inxesta e alimentación para a súa mellora mediante factores metabólicos,

endocrinos e ambientais.
- Avaliación da capacidade osmorreguladora e da mellor salinidade para o crecemento de especies eurihalinas.
- Avaliación do benestar animal e da alteración do mesmo mediante factores ambientais e asociados ao cultivo.

Proxectos de Investigación
Título: Caracterización da regulación hormonal do metabolismo enerxético cerebral na troita arco iris

(Oncorhynchus mykiss).
Período de duración: 1999-2001
Fonte de financiamento: Xunta de Galicia

Título: Estudo dos mecanismos neuroendocrinos implicados na adaptación a distintas salinidades ambientais
en peixes teleósteos utilizando como modelo a troita arco iris.

Período de duración: 2001-2004
Fonte de financiamento: Xunta de Galicia

Título: Interaccións entre osmorregulación e metabolismo enerxético na dourada.
Período de duración: 2001-2004
Fonte de financiamento: Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía
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Título: Efectos da exposición a hidrocarburos aromáticos policíclicos sobre a reprodución e o seu control
neuroendocrino en peixes teleósteos.

Período de duración: 2004-2007
Fonte de financiamento: Xunta de Galicia

Título: Ritmicidade e regulación neuroendocrina da inxesta de alimento en peixes teleósteos
Período de duración: 2005-2008
Fonte de financiamento: Xunta de Galicia

Título: Regulación da inxesta en peixes teleósteos por factores metabólicos e neuroendocrinos. Efecto do
estrés.

Período de duración: 2007-2010
Fonte de financiamento: Ministerio de Educación e Ciencia

Contactos
José Luis Soengas Fernández
Tlfo: 986 81 25 64
Fax: 986 81 25 56
E-mail: jsoengas@uvigo.es
Centro: Facultade de Bioloxía
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Equipo de Inmunoloxía (IN1)
Departamento Bioquímica, Xenética e Inmunoloxía

Investigadores
África González Fernández
Encarnación de Miguel Villegas
José Manuel Faro Rivas
Silvia Lorenzo Abalde
Susana Magadán Mompó
Belén Díaz Freitas
Elina Garet Fernández
Daniel Pérez Estevez
Juan Calvo Iglesias
Cristian Sánchez Espinel
Andrea Hernández Fernández

Oferta: I+D, Servizos, Formación
Estudo de resposta inmune e toxicidade a nanopartículas. Microscopía electrónica.
Técnicas relacionadas co uso de anticorpos para a detección de substancias determinadas: ELISA, western
blot, dot blot, citometría de fluxo, flow cam.
Cultivos celulares, obtención de anticorpos monoclonais.
Detección de larvas de mexillón con anticorpos monoclonais.
Detección de algas A. minutum mediante citometría de fluxo e flow cam.
Técnicas de purificación. Cromatografía de afinidade, inmunoprecipitacións.
Técnicas de bioloxía molecular como PCR, clonación, secuenciación, etc.
Librería de fagos recombinantes.
Técnicas de histoloxía e inmunohistoquímica.

Cursos:
- Nanomedicina.
- Curso de doutorado: Inmunoquímica.
- Master en Acuicultura: Inmunoloxía.
- Curso de doutorado: Obtención de anticorpos monoclonais.
- Librerías de fagos.
- Histoloxía e inmunohistoquímica. Microscopía electrónica.
- Técnicas de purificación. Cromatografía de afinidade, inmunoprecipitacións.
- Técnicas de bioloxía molecular como PCR, secuenciación.



Proxectos de Investigación
Título: Incorporación de técnicas de inmunodetección na monitorización de larvas de mexillón nas augas

costeiras galegas: automatización.
Período de duración: 2005 - 2008
Fonte de financiamento: Xunta de Galicia

Título: Rede Ratga: Rede de animais transxénicos de Galicia.
Período de duración: 2006 - 2008
Fonte de financiamento: Xunta de Galicia

Patentes
Título: Anticorpos monoclonais de rato e a súa aplicación na identificación específica de larvas do mexillón

Mytillus galloprovincialis.
Nº solicitude: P200300629
Inventor/es: África González Fernández, Silvia Lorenzo Abalde, Jose Fuentes
Solicitante: Universidade de Vigo
Data da solicitude: 15/03/2003

Proxectos de I+D e Colaboracións para Entidades Externas
Detección de toxinas mariñas mediante ELISA e desenvolvemento de novas estratexias.
Colaboración con centros de deseño de nanopartículas para o estudo de efecto biolóxico.

Contactos
África González Fernández
Tlfo: 986 81.26.25 / 986 81.26.26
Fax: 986 81.25.56
E-mail: africa@uvigo.es
Centro: Facultade de Bioloxía

ACUICULTURA
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 Identificación de Alexandrium minutun
mediante Anticorpos monoclonais

O anticorpo non reconoce a outros
dinoflaxelados non tóxicos
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Equipo de Parasitoloxía Mariña: Análises e Diagnóstico en Parasitoloxía (PB-1)
Departamento de Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde

Investigadores
José Manuel García Estévez
Raúl Iglesias Blanco
Cristina Arias Fernández
Celia Crespo González
Helena Rodríguez Domínguez
Paula Segade Castro
Pamela Antelo Méndez

Oferta: I+D, Servizos, Formación
Diagnóstico, patoloxía e control de enfermidades parasitarias en peixes e moluscos de acuicultura.
Estudo, control e mellora do estado zoosanitario de poboacións de cultivo de peixes, moluscos e crustáceos.
Emprego de parásitos como marcadores biolóxicos e bioindicadores de contaminación (Ecotoxicoloxía).
Identificación de parásitos zoonóticos en peixes e produtos pesqueiros (Anisakis, Pseudoterranova, ...)

Proxectos de Investigación
Título: Incidencia de parásitos e formas parasitarias nas costas de Galicia.
Período de duración: 1990-1992
Fonte de financiamento: Xunta de Galicia

Título: Parasitofauna de moluscos bivalvos recollidos no litoral galego.
Período de duración: 1993-1995
Fonte de financiamento: Xunta de Galicia

Título: Idade e crecemento nos cefalópodos: Sepia officinalis e Octopus vulgaris
Período de duración: 1995-1997
Fonte de financiamento: Ministerio de Educación e Ciencia.

Título: Estudo da influencia do protozoo parásito Nematopsis spp. (Apicomplexa: Gregarinidae) sobre os
mecanismos de defensa de moluscos bivalvos.

Período de duración: 1996-1998
Fonte de financiamento: Xunta de Galicia

Título: Mecanismos de defensa en Octopus vulgaris. Estudo das alteracións provocadas por parásitos patóxenos
Período de duración: 1999 -2000
Fonte de financiamento: Xunta de Galicia

Título: Influencia do control microbiano e parasitario no cultivo larvario e no engorde do polbo.
Período de duración: 2001-2004
Fonte de financiamento: Xunta de Galicia



Título: Estudo de metais traza no desenvolvemento e supervivencia de parásitos mariños.
Período de duración: 2002-2003
Fonte de financiamento: Universidade de Vigo

Título: Aplicación de marcadores parasitarios e xenéticos na avaliación do impacto postvertido sobre o mexillón
galego.

Período de duración: 2004-2006
Fonte de financiamento: Xunta de Galicia

Título: Alteracións do ciclo reprodutor de Mytilus galloprovincialis no sistema de cultivo: resposta fisiolóxica
ante episodios de contaminación por mutáxenos.

Período de duración: 2006-2008
Fonte de financiamento: Xunta de Galicia

Proxectos de I+D e Colaboracións para Entidades Externas
Análises parasitolóxicos en peixes, moluscos e crustáceos procedentes da pesca, o marisqueo e a acuicultura.
Asesoramento no control parasitario e a xestión dos recursos mariños.

Contactos
José Manuel García Estévez
Tlfo: 986 81 23 94
Fax: 986 81 23 94
E-mail: jestevez@uvigo.es
Centro: Facultade de Ciencias do Mar
Páxina web: http://webs.uvigo.es/labparmar/
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Detalle, a microscopía electrónica de barrido, correspondente
á area da ventosa oral de Himasthla sp., parasito de moluscos
bivalvos.

Sección histolóxica do manto de ameixa fina parasitado por metacercarias
da familia Gymnophallidae.
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Equipo Rexenmar (Recursos Xenéticos Mariños)
Departamento de Bioquímica, Xenética e Inmunoloxía (CO3)

Investigadores
Pablo Presa Martínez
Montserrat Pérez Rodríguez
Angel E. Pérez Diz

Oferta: I+D, Servizos, Formación
Xenética do mexillón
- Xestión xenética das poboacións de mexillón: estrutura xenética, manexo de stocks e xestión da semente.
- Selección xenética de reprodutores e semente para cultivo.
- Identificación de xenes candidatos en caracteres de interese produtivo.

Xenética de pesqueiras.
- Avaliación da estrutura poboacional e do status xenético dos stocks pesqueiros de pescada europea e

consello xenético para a súa xestión.
- Xenética forense de pesqueiras: determinación de orixe e autenticidade de todas as especies de pescadas.

Probas xenéticas en conflitos pesqueiros.

Trazabilidade alimentaria.
- Identificacion molecular e seguimento de partidas alimentarias de pescada importadas para o consumo

humano e animal. Control do fraude e asesoramento ao sector transformador en materia de etiquetado de
produtos procesados.

- Desenvolvemento de kits de análise xenética en tempo real para a detección de especies en produtos
procesados (pensos, conservas,etc.)

Cursos:
- Aplicacións xenéticas en acuicultura e pesqueiras.
- Trazabilidade molecular de especies e produtos mariños.

Proxectos de Investigación
Título: Aplicación de marcadores parasitarios e xenéticos na avaliación do impacto postvertido sobre o mexillón

galego.
Período de duración: 2004-2006
Fonte de financiamento: Xunta de Galicia.

Título: Aplicación da xenómica e da proteómica á mellora xenética e sanitaria do rodaballo,  Scophthalmus maximus.
Período de duración: 2004-2006
Fonte de financiamento: Xunta de Galicia



Título: Aplicación da variabilidade molecular de microsatélites á xestión xenética do mexillón Mytilus
galloprovincialis en Galicia.

Período de duración: 2001-2003
Fonte de financiamento: Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía

Título: Determinación da estrutura xenética da pescada de caladoiros cantábricos e atlánticos da Península
Ibérica, para a elaboración dun plan de xestión e conservación da diversidade xenética do recurso.

Período de duración: 2001-2002
Fonte de financiamento: Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía

Título: Calibración e aplicación de marcadores microsatélites nas relacións evolutivas e na evolución do
mexillón do Atlántico Oriental.

Período de duración: 1998-2000
Fonte de financiamento: Xunta de Galicia

Proxectos de I+D e Colaboracións para Entidades Externas
MEJIGEN: Avances funcionais na inmunoxenómica do mexillón galego M. galloprovincialis.
MERCAGAL: Dinámica xenética espazo-temporal das poboacións galegas de pescada europea.
Estudo da viabilidade técnica da reprodución controlada e da selección xenética do mexillón para o carácter
acumulación de toxinas.
Clonación de marcadores microsatélites na lapa Patella rustica.
Xenómica funcional das interaccións patóxeno-hospedador no rodaballo (Scophthalmus maximus).
Bioloxía e cultivo do berberecho e da navalla.
Clonación de marcadores microsatélites no molusco Patella depressa (lapa)
Calibrado e aplicación de marcadores moleculares para a diagnose xenética de stocks, produtos e subprodutos
de pescada e análise da estrutura xenética das súas pesqueiras.
Aplicación de marcadores microsatélites en programas de mellora xenética de rodaballo (Scophthalmus
maximus): análises da diversidade xenética.

Patentes
Título: Procedemento para a diagnose xenética de todas as especies do xénero Merluccius na cadea alimentaria.
Nº solicitude: P200300996
Inventor/es: Montserrat Pérez Rodríguez, Juan Manuel Vieites Baptista, Carlos Santiago Ruiz Blanco, Pablo

Presa Martínez
Solicitante: Universidade de Vigo
Data da solicitude: 30/04/2003

SECTOR ACUICULTURA
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Título: Procedemento para a identificación xenética de tódalas especies mundiais de Merluza, merluccius spp,
en produtos comerciais.

Nº solicitude: P200300651
Inventor/es: Montserrat Pérez Rodríguez, Juan Manuel Vieites Baptista De Sousa, Pablo Presa Martínez
Solicitante: Universidade de Vigo
Data da solicitude: 20/03/03

Contactos
Pablo Presa Martínez
Tlfo: 678 78.02.96
Fax: 986 81.25.67
E-mail: pressa@uvigo.es
Centro: Facultade de Ciencias do Mar
Páxina web: http://webs.uvigo.es/c03/webc03/XENETICA/XB4/xb4.htm
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ECIMAT- Instalación semiautomática para o mantemento de progenies, onde
desenvolvese o programa de mellora xenética do mexillón Mytillus galloprovincialis.

ECIMAT (lab. húmido). Detalle dos experimentos
desenvolvidos in vitro con minibateas de mexillón.
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Polbo (Octopus vulgaris)

Berberecho (Cardium edule)
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Equipo de Oceanografía Física (GOFUVI) (FT1)
Departamento de Física Aplicada

Investigadores
Gabriel Rosón Porto
Ramiro Varela Benvenuto
Luis Fariña Busto
Carlos Souto Torres

Oferta: I+D, Servizos, Formación
Medida de propiedades físicas en sistemas mariños e acuáticos: Correntes, salinidades, temperatura, ondada,
mareas.
Determinación de correntes en portos.
Modelización da dinámica dos sistemas mariños e acuáticos: rías, baías, esteiros, portos.
Visualización 3D de procesos dinámicos xeorreferenciados.
Cursos:
- Utilización e mantemento de equipamento oceanográfico.
- Introdución ao uso de modelos numéricos en oceanografía.

Proxectos de I+D e Colaboracións para Entidades Externas
Medida simultánea da variabilidade temporal dos perfís verticais de correntes no contorno dos sistemas de
cultivo de rodaballo en gaiolas mergulladas.
Variabilidade temporal das correntes nun polígono cando as augas profundas emerxen á superficie.
Afloramento e fertilización das costas galegas.
Simulación numérica nos planos de continxencia dos portos galegos de interese xeral.
PSE-MAR: Proxecto Singular e Estratéxico en Enerxía Mariña.
Cálculo de deriva de verquidos en concesión de costas.
Desenvolvemento da capacidade de modelado oceanográfico on line coa provisión de información meteorolóxica
e oceanográfica.
Estudo integral das Rías Altas (oceanografía física, química, biolóxica e xeolóxica das zonas de interese
marisqueiro das rías de Ribadeo, Foz, Viveiro, O Barqueiro e Ortigueira)
Cambio climático en Galicia: Ámbito Mariño

Contactos
Gabriel Rosón Porto
Telf: 986 81.26.12
Fax: 986 81.37.92
E-mail: groson@uvigo.es
Centro: Facultade de Ciencias do Mar
Páxina web: http://eddy.uvigo.es



SECTOR ACUICULTURA

20



SECTOR ACUICULTURA

21

Equipo de Oceanografía Xeolóxica e Bioxeoquímica (XM1)
Departamento de Xeociencias Mariñas e Ordenación do Territorio (C10)

Investigadores
Miguel Ángel Nombela Castaño
Francisco Javier Hernández Molina
Guillermo Francés Pedraz
Luis Gago Duport
Marta Pérez Arlucea
Irene Alejo Flores

Oferta: I+D, Servizos, Formación
Análise textural e granulométrica.
Morfoscopía de grans.
Carbometrías.
Análise elemental (C, H, O, N, S) de sedimentos e auga.
Análise mineralóxica cuantitativa por DRX.
Caracterización xeoquímica de sedimentos.
Determinación de material sólido e disolto na auga.
Aforo de correntes fluviais, mareais e ondada.
Adquisición de parámetros oceanográficos (salinidade, temperatura, velocidade e dirección de correntes).
Mostraxe de sedimentos subacuáticos superficiais e na columna de auga.
Determinación de estruturas internas de sedimentos.
Técnicas micropaleontolóxicas.
Perfís de praia.
Perfís batimétricos.
Estudos de evolución da liña da costa.
Asesoramento á xestión de medios costeiros.
Cartografía dixital e análise de DEMs (mapas dixitais do terreo).
Análise dixital de parámetros xeomorfolóxicos do terreo (pendente, altitude, relevo) e redes de drenaxe.
Cartografía de fondos submarinos.
Análise de erosión e riscos xeolóxicos.
Informes de impacto ambiental (medio costeiro e físico en xeral).

Proxectos de Investigación
Título: Cambio climático en Galicia: Ámbito mariño.
Período de duración: 2007-2008
Fonte de financiamento: Xunta de Galicia - CETMAR.



Título: Efectos dos cambios climáticos naturais nos complexos sedimentarios do Parque Nacional das Illas
Atlánticas de Galicia, diagnose da situación actual e previsións futuras.

Período de duración:  2007-2010
Fonte de financiamento: Ministerio de Medio Ambiente

Título: GRACCIE (Equipo de Investigación Multidisciplinar sobre Cambios Climáticos Graduais e Abruptos,
e os seus efectos medioambientais).

Período de duración:  2007-2012
Fonte de financiamento: Ministerio de Educación e Ciencia

Proxectos de I+D e Colaboracións para Entidades Externas
Desenvolvemento tecnolóxico dun sistema múltiple de captación e transformación complementada de enerxía
a partir de ondas mariñas.
Estudo Integral das Rías Altas (Oceanografía física, química, biolóxica e xeolóxica das zonas de interese
marisqueiro das rías de Ribadeo, Foz, Viveiro, O Barqueiro e Ortigueira).
Modelización das variables ambientais nas proximidades dunha Central Térmica para a predición da entrada
de algas e sedimentos no sistema de refrixeración.

Contactos
Miguel Ángel Nombela Castaño
Tlfo: 986 81.26.49
Fax: 986 81.25.56
E-mail: mnombela@uvigo.es
Centro: Facultade de Ciencias do Mar

SECTOR ACUICULTURA

22

Mostraxe con draga Shipeck abordo do B.I.O.
(Buque de Investigación Oceanográfica) Mitylus.

Detalle dunha mostra de corais amarelos recollida nas
proximidades de Muxía.
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Equipo de Enxeñería e Deseño - GED (EG2)
Departamento de Deseño na Enxeñería (T01)

Investigadores
Manuel Adán Gómez
Francisco Javier Cabrera Belmont
Secundina García Conde
Xoan A. Leiceaga Baltar
Esteban López Figueroa
María Stella Orozco Ochoa
Manuel Pérez Vázquez
Ernesto Roa Corral
Eva María Soto Rodríguez
Camilo Vázquez García

Oferta: I+D, Servizos, Formación
Proxectos de deseño industrial.
Deseño e desenvolvemento de máquinas e útiles.
Proxectos de enxeñería de produtos e de procesos.
Proxectos e servizos de control dimensional.
Conexión enxeñería-produción.
Simulacións estruturais, dinámicas e fluidodinámicas.
Servizos de análise para avaliación e optimización de produtos.
Servizos de informática á medida e desenvolvemento de aplicacións.
Formación, cursos en colaboración, presenciais ou a distancia.

Proxectos de Investigación
Título: Estrutura flotante mariña.
Período de duración: 2002
Fonte de financiamento: PROFIT

Título: Unidade de toma de datos para monitorizar a resposta mecánica de artefactos flotantes para acuicultura.
Período de duración: 2003- 2005
Fonte de financiamento: Xunta de Galicia

Título: Development of innovative plastic structures for aquiculture using a new composite with crop waste
as reinforcing filler (DOLFIN).

Período de duración: 2004- 2006
Fonte de financiamento: Unión Europea
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Patentes
Título: Estrutura flotante mariña para acuicultura.
Nº solicitude: P200401323
Inventor/es: Aquilino Fernández Álvarez, Esteban López Figueroa e Xoan Leiceaga Baltar,
Solicitante: RONAUTICA, S.A
Data da solicitude: 01/06/2004

Proxectos de I+D e Colaboracións para Entidades Externas:
Estrutura flotante mariña para o cultivo do mexillón.

Contactos
Xoán Leiceaga Baltar
Tfs: 986 812 218
Fax: 986 812 201
E-mail: leiceaga@uvigo.es
Centro: E.T.S. de Enxeñería Industrial

Esteban López Figueroa
Tfs: 986 813 950
Fax: 986 813 664
E-mail: esteban@uvigo.es
Centro: E.U. de Enxeñería Técnica Industrial
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Equipo de Investigación G4+ (OC1)
Departamento de Organización de Empresas e Marketing

Investigadores
Jorge González Gurriarán
Pedro Figueroa Dorrego
Miguel González Loureiro
José Pita Castelo

Oferta: I+D, Servizos, Formación
Estratexia e organización empresarial.
Desenvolvemento de cadeas ou clústers empresariais.
Planificación e promoción territorial.
Sistemas de información e modelización.
Investigación de mercados e internacionalización.
Innovación e xestión do coñecemento.

Proxectos de I+D e Colaboracións para Entidades Externas
Innovación e internacionalización das empresas galegas: Agrupación empresarial Agro-Mar-Industria.
Diagnóstico estratéxico, factores clave, estratexias e actuacións da cadea de pesca e produtos derivados do
mar.
Programa intersectorial de competitividade: Pesca
A cadea empresarial dos produtos derivados do mar: Diagnóstico estratéxico e propostas para a mellora da
súa competitividade.
Visión estratéxica do sistema empresarial privado.
Plan estratéxico de Vigo. Análises do sistema produtivo de Vigo e a súa área funcional.
Análises estratéxico dunha comarca. Diagnóstico, factores críticos e estratexias para a súa mellora. Actividades
empresariais de Galicia. Referencias estratéxicas para competir.
Vigo e a súa área de influencia. Diagnóstico e prospectiva socioeconómica.
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Contactos
Jorge González Gurriarán (Director)
Tlfo: 986 81 37 33
Fax: 986 81 39 94
E-mail: jgg@uvigo.es // g4plus@uvigo.es
Centro: Escola Universitaria de Estudos Empresariais
Páxina web: http://g4plus.uvigo.es

Pedro Figueroa Dorrego (Coordinador)
Tlfo: 986 80 19 79
Fax: 986 80 19 79
E-mail: figueroa@uvigo.es // g4plus@uvigo.es
Centro: Facultade de CC. Sociais e da Comunicación
Páxina web: http://g4plus.uvigo.es
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Equipo de Investigacións Económicas en Acuicultura (OE5)
Departamento de Organización de Empresas e Marketing

Investigadores
Manuel Guisado Tato
Mercedes Vila Alonso
Carlos Ferro Soto
Mar Rodríguez Domínguez
Montserrat Cruz González
María Jesús Fernández Arias
Francisco Javier Sanchez Sellero

Oferta: I+D, Servizos, Formación
Análises que permitan ás empresas afrontar novos retos de produción e comercialización no sector acuícola.
Planificación, elaboración e desenvolvemento de plans de formación específicos en necesidades formativas,
para empresas do sector.
Estudos de mercado.
Estudos económico–financieros da empresa.
Participación en actividades específicas de investigación, en proxectos financiados por administracións
públicas.
Publicación en revistas científicas e profesionais de artigos referentes ao sector acuícola na súa vertente
económica e legal.
Participación en feiras profesionais nacionais e internacionais.

Proxectos de I+D
Título: Estudo de viabilidade económica e comercial de novas especies de cultivo marítimo por parte das

empresas do sector acuícola español. Creación de novos centros de explotación e repercusión
económico-social das pertinentes medidas de actuación

Período de duración: 2005-2007
Fonte de financiamento: Xunta de Galicia

Contactos
Carlos Ferro Soto
Tlfo: 986 813 544 / 649745687
Fax: 986 812 401
E-mail: cferro@uvigo.es
Centro: Facultade de Económicas e Empresariais
Páxina web: http://webs.uvigo.es/acuicultura/


