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PRÓLOGO 

O azul infindo dos océanos continúa a ser un misterio insondábel para grande parte de 
nós. Achegarse a eses mundos, comprender as especies, os procesos e a dinámica oceáni-
ca, ten sido unha constante na historia da humanidade. Con frecuencia, os científicos viven 
con entusiasmo cada descubrimento ou avance das súas investigacións, mais ese esforzo 
e paixón poucas veces chega á sociedade dun xeito comprensíbel. Como facer para que o 
coñecemento sobre os océanos chegue á cidadanía  é un dos grandes retos lanzados pola 
UNESCO a través da súa iniciativa “Década Oceánica” que aposta pola ocean literacy, a 
alfabetización no coñecemento dos océanos e as súas dinámicas. 

Nesta liña, xurde unha iniciativa como Scientists meet Artists, un lugar para o encon-
tro e o diálogo entre disciplinas. Durante un ano, persoal investigador, principalmente 
da rede do Campus do Mar: Centro de Investigación Mariña da Universidade de Vigo, 
Instituto Español de Oceanografía, Universidade do Minho e Universidade de Santiago 
de Compostela, estiveron colaborando con ilustradores e ilustradoras. Cada investigador 
aportou o seu coñecemento científico, mentres que o ilustrador plasmou ese concepto 
e contido na lámina. Así, cada lámina é resultado do traballo común entre disciplinas 
distantes, ambas coa súa linguaxe propia, que foron quen de facer dos océanos un lugar 
de encontro. Quixemos transmitir conceptos ou coñecementos concretos en relación 
co mundo mariño e que centran as liñas de traballo dos grupos de investigación par-
ticipantes. Quixemos que esta iniciativa puidese dar resposta a preguntas comúns que 
en ocasións moitas nos fixemos. Por iso, achegaremos fenómenos extraordinarios que 
acontecen fronte ás nosas costas, achegarémonos ao fascinante afloramento que cada 
verán nutre de vida as rías galegas e está na orixe da riqueza pesqueira, ou á marabilla 
da ardora, palabra fermosa para describir o proceso natural que orixinan as micro-algas 
nas noites cálidas, saberemos do mundo do mexillón e os nosos gustos culinarios, ou 
descubriremos as fantásticas historias que esconde un testemuño de sedimentos. Non 



quixemos obviar as problemáticas dos océanos como a contaminación mariña, a mu-
danza climática ou o impacto dos micro-plásticos na vida mariña e nas nosas propias.

 Este caderno que agora tes, é o resultado dese traballo en común, dese diálogo. Son 12 
láminas de estilos e temáticas diversas, para descubrir en detalle. Pensamos no público 
infantil como destinatario desta primeira iniciativa de Scientists meet Artists. As láminas 
están dispoñíbeis para ser coloreadas por eles. Cada lámina leva asociados contidos di-
dácticos, accesíbeis a través de códigos QR, de xeito que as persoas adultas teñan recur-
sos para dar resposta ás sempre enxeñosas preguntas dos pequenos mentres colorean. 
Que as gocedes!
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 Ilustradora: Clara Cerviño ı Investigadora: Tania Ballesteros

O cogombro de mar, o gran descoñecido. Calé o seu papel no océano? 

{
Océano con cogombros 

Os cogombros de mar son animais moi importantes no océano porque: 1. os que viven enterrados, axudan á 
aireación do fondo, 2. o seu tipo de alimentación (detritívora), favorece a reciclaxe de nutrientes, 3. reducen a 
acidez do océano, contrarrestando os efectos que provoca o cambio climático, 4. son o fogar doutros animais 
favorecendo que haxa máis especies (maior biodiversidade) e, 5. son o alimento doutros animais (cadea 
trófica) 

Océano sen cogombros 

1. Aireación
2. Reciclado de nutrientes
3. Red ución de acidez
4. Biodiversidade
5. Cadea trófica

CIM * CAMPUS DO MAR
Centro ele Investigación Mariil.a 

Universida¿0'igo 

1/ustradora:Clara Cerviño / Investigadora: Tania Ballesteros f�I 
l!l� 

O cogombro de mar, o gran descoñecido. Cal é o seu papel no océano?
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Tania Ballesteros Otero

É bióloga e conta cun Mestrado Interuniversitario de Bioloxía Mariña 
(especialidade en Explotación dos Recursos Mariños). Traballou en di-
ferentes empresas en cultivos mariños, xestión de proxectos, traballos 
de campo e estudos de calidade. Durante os últimos 5 anos a súa ac-
tividade laboral centrouse no cultivo de organismos mariños (micro-
algas, moluscos, equinodermos e peixes) e no estudo e xestión dos 
recursos. Na actualidade traballa como persoal investigador en dous 
proxectos financiados pola Xunta de Galicia: Estudo da bioloxía, status 
poboacional e diversidade xenética da holoturia (Holothuria forskali) 
na ría de Vigo e Estudo da variabilidade espacial do ciclo reprodutivo 
da navalla na ría de Vigo e a súa aplicación á xestión pesqueira.

Clara Cerviño

Bióloga e ilustradora científica. Despois de se licenciar en Bioloxía pola 
Universidade de Santiago de Compostela e cursar dous mestrados na 
Universitat de Barcelona, chegou a Portugal. Alí tivo a oportunidade de 
realizar o Curso de Formación en Ilustración Científica da Universidade 
de Aveiro e combinar así as súas grandes paixóns: a bioloxía e o de-
buxo. Desde entón dedícase profesionalmente á ilustración científica. 
Ademais é membro do comité asesor de Ilustraciencia e profesora na 
academia do mesmo nome.

 Ilustrador: Pablo Rosendo ı Investigador: Luís Paulo Alcaraz
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CIM
Centro de Investigación Mariña Ilustrador: Pablo Rosendo / Investigador: Luis Paulo Alcaraz Ilustrador: Pablo Rosendo ı Investigador: Luís Paulo Alcaraz

O fitoplancto, o noso sorprendente amigo microscópico
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Paulo Alcaraz

É graduado en Ciencias do Mar pola Universidade de Vigo e ten unha 
alargada traxectoria en oceanografía colaborando co Grupo de Ocea-
nografía biolóxica desta universidade desde o 2015. Participou en 
diversas campañas oceanográficas, presentando comunicacións en 
congresos internacionais, así como colaborando en actividades en di-
vulgación científica da FECYT e da Xunta de Galicia. Actualmente é 
estudante predoutorando no programa de doutoramento DOMAR.

Pablo Rosendo 

É un ilustrador galego que reside en Vigo, con quince anos de expe-
riencia profesional e unha infinidade de premios que avalan o seu bo 
facer. Pablo pode dicir que fixo de todo. Traballou para empresas, edi-
toriais e entidades, ten publicado libros infantís e ten ilustrado máis 
de 50 libros de texto. Unha das súas últimas publicacións son Sendas 
de Ons de El Patito Editorial e Cíes e Roque: Operación Reconquista de 
Lobito Bueno.

Na actualidade, decidiu situarse a pé de rúa para poder traballar dun 
xeito máis directo con todas aquelas persoas que se paran marabilla-
das ante o seu escaparate da rúa Progreso, 30 de Vigo. Pablo é o en-
cargado de converter en debuxos todos aqueles momentos e imaxes 
que os seus cliente desexan ter inmortalizados.

 Ilustrador: Fran Bueno ı Investigador: Alberto Gutiérrez
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Investigador: Alberto Gutiérrez / Ilustrador: Fran BuenoCIM
Centro de Investigación Mariña  Ilustrador: Fran Bueno ı Investigador: Alberto Gutiérrez

Os beneficios das bacterias mariñas poden acabarse se contaminamos as rías
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Alberto Gutiérrez

Son licenciado en Bioloxía e teño un mestrado en Biotecnoloxía, ambos 
pola Universidade de Santiago de Compostela. Actualmente son inves-
tigador predoutoral no programa DOMAR. Durante a licenciatura, pasei 
un ano de intercambio na North Dakota State University (EEUU). No 
doutoramento fixen unha estadía de cinco meses na Ocean University 
of China, e outra de tres meses na Universidade de Cabo Verde. Falo 
inglés, portugués e estou cursando B2 de chinés mandarín na Escola 
Oficial de Idiomas.

Fran Bueno

Comezou ilustrando numerosos libros de texto e infantís, con escri-
tores como Agustín Paz ou Marilar Aleixandre. Participou nas históri-
cas revistas de banda deseñada Golfiño e Galimatías e ten publicado 
cómics en Francia e Estados Unidos. Foi profesor na escola O Garaxe 
Hermético durante 9 anos, e na actualidade participa na revista A vi-
ñeta de Schrödinger, traballa nun cómic escrito por Diego Ameixeiras 
e recibe encargos internacionais representado pola axencia Astound.
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Ilustradora: Rena Ortega  |  Investigadora: María FernándezCIM
Centro de Investigación Mariña  Ilustradora: Rena Ortega ı Investigadora: María Fernández

Que achega a xenética á trazabilidade das pescadas?
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María Fernández Míguez

Licenciada en Bioloxía pola Universidade de Santiago de Compostela 
onde se iniciou na investigación da taxonomía dos gasterópodos te-
rrestres. O seu mestrado en Acuicultura brindoulle a oportunidade de 
colaborar coa Universidade de Vigo no estudo da filoxenia do xénero 
Merluccius para a súa trazabilidade comercial. Actualmente fai parte 
do grupo ReXenMar (CIM-Uvigo) e se atopa na última etapa da súa tese 
de doutoramento sobre a aplicación de ferramentas moleculares en 
acuicultura e mellora da pesca. Esta tarefa compleméntase coa do-
cencia na universidade e a divulgación científica.

Rena Ortega

Ilustradora, exploradora do mundo e activista da paixón, a cor, a beleza 
e o mundo natural. As súas ilustracións buscan despertar consciencias 
sobre a beleza deste mundo e promover a conservación da nature-
za, inspirando a vida das persoas mediante proxectos relacionados co 
mundo editorial, as viaxes e a divulgación científica da flora e a fauna.

 Ilustrador: José Arcas ı Investigador: Ángel Pérez Diz
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 Ilustrador: José Arcas ı Investigador: Ángel Pérez Diz

Cor e sexo nos mexillóns, cuestión de gusto
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Ángel Pérez Diz

Profesor Titular na área de Xenética da Universidade de Vigo intere-
sado en diferentes aspectos da bioloxía evolutiva e reprodutiva, por 
exemplo coñecer as consecuencias funcionais das mudanzas xenéti-
cas, os mecanismos moleculares subxacentes á adaptación e especia-
ción, aspectos básicos sobre a reprodución e mecanismo de illamento 
reprodutivo en organismos mariños utilizando para iso análises xenó-
micas, transcriptómicas e proteómicas.

José Arcas

Doutor en Bioloxía e artista autodidacta da natureza. Aínda que me in-
teresa a natureza na súa totalidade, centro o meu traballo como artista 
nas aves e na acuarela, e tamén me fascinan outros grupos animais 
como os mamíferos e outras técnicas pictóricas como o óleo.

Dentro do extenso mundo das aves, teño especial predilección polas 
aves costeiras, xa que a miña formación académica centrouse na vida 
destes ecosistemas. Debuxei, tamén, fora do noso país, en lugares que 
me atraeran moito desde sempre como Quenia, o mar de Wadden, Ita-
lia e Portugal.
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Ilustradora: Xulia Pisón  |  Investigador: Francisco Rodríguez HernándezCIM
Centro de Investigación Mariña  Ilustradora: Xulia Pisón ı Investigador: Francisco Rodríguez Hernández

Unha noite de verán na Ría de Vigo
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Francisco Rodríguez Hernández

Dende 2008 é investigador do Instituto Español de Oceanografía (IEO) 
de Vigo. Pertence ao grupo de Fitoplancto tóxico e mareas vermellas, 
no que se levan a cabo estudos sobre especies de microalgas nocivas, 
principalmente dinoflaxelados, responsables nas rías dos peches na 
extracción de marisco.

Xulia Pisón

É debuxante e autora de cómics. Comezou a súa carreira en 2015 cos 
fanzines autoeditados McCactus, (∞-1) e Legado (con guión de K. Ben-
lloch). Desde entón ten participado en diversas publicacións colectivas 
de banda deseñada como o Licor Café  de Demo Editorial, Altar Mutante, 
entre outros. E realiza traballos como ilustradora de cartelería e edito-
rial, Unha Mente que Voa de Xurxo Mariño (Editorial Xerais).

Recentemente publicou Microalgas. O Mundo Oculto e Microalgas. O 
Mar de Ardora, dous cómics de aventuras e divulgación científica en 
colaboración coa Universidade da Coruña. 

 Ilustradora: Laura Tova ı Investigador: José González
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 Ilustradora: Laura Tova ı Investigador: José González

Oceanografía operacional: información oceanográfica en tempo real
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José González

Licenciado en Ciencias do Mar e doutor en Oceanografía. Durante os 
últimos 20 anos o seu ámbito de traballo ten sido multidisciplinar, 
combinando experiencia en ecoloxía mariña, especialmente en estu-
dos de mesocosmos e en oceanografía física, concretamente no ám-
bito da oceanografía operacional e a monitorización ambiental. Desde 
2016 é responsábel da Unidade de Oceanografía da Estación de Cien-
cias Mariñas de Toralla, pertencente o Centro de Investigación Mariña 
da Universidade de Vigo. 

Laura Tova 

Formada en Ilustración na EASD Pablo Picasso de A Coruña, comeza 
a adicarse á ilustración a finais do 2014, concretamente ao deseño de 
produto para posteriormente introducirse no mundo da ilustración pu-
blicitaria e editorial, publicando para editoriais de Galicia como Xerais e 
OQO Editora. Realiza traballos de ilustración para o Concello de Carba-
llo como a campaña de comercio de Nadal Semechadescóntovos , para 
Santiago Turismo ou o Concello de Lalín, ademais imparte obradoiros 
para adultos e maiores nas que busca transmitir a súa particular forma 
de interpretar a través dos sentidos e das emocións. No 2018 expón o 
seu proxecto Voantes onde conflúen a escultura e a ilustración cunha 
profunda carga filosófica nun estilo minimalista e naïf. Participa tamén 
en proxectos de muralismo como o Derrubando muros con pintura e 
Mulleres en Acción pola Deputación de Pontevedra.

 Ilustradora: 13 GRADOS ı Investigador: Alexandre Martínez Schönemann
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 Ilustradora: 13 GRADOS ı Investigador: Alexandre Martínez Schönemann

Facendo zoom nos efectos dos plásticos no medio mariño
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Alexandre M. Schönemann

É investigador predoutorando da Universidade de Vigo. Estudou Cien-
cias do Mar e un mestrado en Oceanografía na Universidad de Cádiz. 
Ten traballado en temas diversos relacionados coa ecoloxía que van 
desde o estudo das pradeiras de fanerógamas mariñas até a investiga-
ción do ciclo da vida de diversas especies de medusas.

Na actualidade está desenvolvendo a súa tese de doutoramento en re-
lación cos efectos adversos de aditivos de plásticos en peixes mariños, 
valéndose de ferramentas moleculares como a proteómica.

13 GRADOS 

Somos unha cooperativa galega sen fins de lucro. Propómonos tradu-
cir o coñecemento mariño e o que acontece debaixo da superficie do 
mar a contidos visuais accesibles a través de ilustracións, audiovisuais, 
libros ou actividades que conecten á xente co mar dende unha pers-
pectiva de conservadorismo e sustentabilidade.

 Ilustradora: Elga F. Lamas ı Investigadora: Marisela Des Villlanueva
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 Ilustradora: Elga F. Lamas ı Investigadora: Marisela Des Villlanueva

O afloramento costeiro
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Marisela Des Villanueva

Graduada en Ciencias Ambientais, mestrado en Oceanografía e douto-
ra no programa DOMAR pola Universidade de Vigo. Está especializada 
en modelado numérico da hidrodinámica de zonas costeiras e estuari-
nas. A súa liña principal de investigación é a análise dos posibles efec-
tos do cambio climático na costa atlántica da Península Ibérica, como 
por exemplo os cambios no afloramento, na temperatura da auga ou 
na estratificación, e as repercusións destes impactos na flora e fauna. 

Elga Fernandez Lamas

Son unha ilustradora e deseñadora ferrolá. Durante uns anos dedi-
queime ás artes escénicas, pero unha cousa foi levando a outra e hoxe 
dedícome ao que considero a profesión máis bonita do mundo. Son 
ilustradora!!, berro orgullosa e desta reivindicación xurde o meu estilo: 
potentes cores, conceptos que afianzan a protesta, dende o feminino, 
dende o industrial, dende a loita.
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 Ilustradora: Eva Agra, 7H Cooperativa Cultural ı Investigadora: Maider Plaza-Morlote

Laurentia e a invasión dos icebergs xigantes
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Maider Plaza-Morlote

É investigadora posdoutoral Xunta de Galicia na Universidade de Vigo. 
A súa investigación céntrase na análise cuantitativa das interaccións 
entre o océano e o clima no pasado (Paleoceanografía/Paleoclimato-
loxía). Mediante o estudo de testemuños sedimentarios de augas pro-
fundas e o uso de ferramentas xeoquímicas, micropaleontolóxicas e 
estatísticas traballa para comprender os cambios paleoclimáticos do 
sistema terrestre e a sua potencial resposta a tensións futuras. 

Eva Agra, 7H Cooperativa Cultural

Estudou Fotografía na EASD Mestre Mateo e Ilustración na EASD An-
tonio Faílde. Dende 2015 traballa en 7H Cooperativa Cultural, unha en-
tidade sen ánimo de lucro dedicada á xestión e creación de proxectos 
culturais que aposta pola participación comunitaria na educación ar-
tística e na creación contemporánea como ferramenta a prol da igual-
dade e a inclusión social. Entre os seus traballos de ilustración destaca 
a colección de libros Mulleres Bravas da Nosa Historia, de Urco Editora.

 Ilustradora: Rita Cortês ı Investigadora: Marisa Gomes



 25Pradarías de Zostera

 Ilustradora: Rita Cortês ı Investigadora: Marisa Gomes
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Marisa Gomes

É investigadora predoutoral no programa de doutoramento DoMar, na 
Universidade do Minho e na Universidade de Vigo. O obxectivo do seu 
proxecto é intentar entender o papel dos hábitats e o esforzo pes-
queiro na distribución dos animais mariños bentónicos e demersais. 
As pradarías de Zostera, na ría de Vigo, son un dos hábitats que está 
estudando na actualidade. 

Rita Cortês 

Comezou a súa formación en deseño, no ámbito da arqueoloxía. Li-
cenciouse en Historia e concluíu o Mestrado en História dos Descobri-
mentos Portugueses. Retomou o deseño a través dos cursos de Deseño 
Científico co profesor Pedro Salgado, no Museu de História Natural e da 
Ciência de Lisboa. Actualmente traballa como ilustradora freelancer.



 27As claves do cancro enterradas na area

CIM
Centro de Investigación Mariña Ilustradora: Sofía Venzel / Investigadora: Alicia L. Bruzos.

Todos os seres vivos están compostos por células e, ás veces, 
algunhas células vólvense cancerosas porque se dividen de xeito 
descontrolado e poden viaxar a outras partes do corpo. Os berberechos 
viven enterrados na area e cando teñen cancro as súas células poden 
contaxiarse dun berberecho a outro. Estudar a xenética destas células 
axúdanos a comprender mellor o cancro. 

 Ilustradora: Sofía Venzel ı Investigadora: Alicia L. Bruzos

As claves do cancro enterradas na area
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Alicia L. Bruzos

Naceu en Lugo. Estudou Bioloxía na Universidade de Santiago de Com-
postela e Bioinformática na Universitat Autónoma de Barcelona. Ac-
tualmente é profesora de Xenética na Facultade de Bioloxía da USC e 
investigadora especializada en xenómica do cancro no CiMUS (Centro 
Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Cró-
nicas) da USC. 

Sofía Venzel

Son unha autora e ilustradora rusa residente en Vigo. O meu traballo 
ten sido seleccionado en numerosos concursos internacionais, incluín-
do o concurso de Ilustración da Feira do Libro Infantil de Boloña (2018), 
e teño exposto en Rusia, España, Portugal, Corea do Sur, Emiratos 
Árabes, Italia, Xapón, China e o Reino Unido. En 2019, Thule Ediciones 
(Barcelona) publicou o meu primeiro libro ilustrado, Al Sur. 
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