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Leticia Regueiro
ANFACO-CECOPESCA

Economía circular e innovación 
no sector mar-alimentario



ANFACO‐CECOPESCA é unha Asociación con máis dun século de
traxectoria que se remonta á Unión dos Fabricantes de Conservas de Peixe
e Mariscos, fundada no 1904 como “Unión de Fabricantes de Conservas
de la Ría de Vigo”
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253 EMPRESAS ASOCIADAS NACIONALES E
INTERNACIONALES cunha facturación global
que ascende anualmente a máis de 9.400 M€ e
que empregan a MÁIS DE 26.000
PROFESIONALES de forma directa, dos cales máis
del 60% traballan en Galicia.

REPRESENTATIVIDADE: REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL



 Planta Piloto

 Laboratorio de Valorización de Subprodutos Alimentarios

 Laboratorio de Biotecnoloxía Alimentaria

 Laboratorio Bioloxía Molecular 

 Laboratorio de contaminantes biolóxicos en alimentos

 Laboratorio de control toxicolóxico e actividade biolóxica

CYTMA

 Laboratorio de ficotoxinas e outros tóxicos 

 Investigación físico química

 Laboratorio HPLC

 Laboratorio de Tecnoloxías de Envasado

 Laboratorio investigación perfiles lipídicos



A ECONOMÍA LINEAL E A XESTIÓN DE RESIDUOS

Recursos
naturais

Coller Producir Tirar

Eliminación
de residuos

¿DE ONDE VIMOS?



¿A ONDE PRECISAMOS CHEGAR?



Transición cara unha economía circular 

Obxectivos:

 Xestión sostible dos recursos

 Menor dependencia de materias 

primas non renovables

 Adaptación e mitigación do 

cambio climático

 Seguridade alimentaria e 

enerxética

Desenvolvemento 
sostible a longo prazo



Potencial de circularidade na industria: caso de Cataluña



A GRAN PARADOXA

¿CÓMO CONSEGUIR UN  CRECIMIENTO 
ECONÓMICO SOSTIDO E ILIMITADO 

EMPREGANDO RECURSOS LIMITADOS?

Unha opción para facer compatibles estes postulados
aparentemente contrapostos é obter un mellor
aproveitamento dos recursos dispoñibles.
Isto tamén implica o desenrolo de produtos de maior
valor engadido que os actuais, o que esixe saber
interpretar as novas tendencias de consumo para
identificar mercados emerxentes.
Os materiais de orixe mariña presentan un gran
potencial como fontes de produtos de alto valor.



Valorización enerxética / uso agrícola

Produto farmacéutico

Nutrición humana

Alimento funcional / nutracéutico

Nutrición animal

Volume de mercado

Valor de producto



ANFACO-CECOPESCA traballa no
desenvolvemento de múltiples
proxectos que inciden na
aplicación dos principios da
Economía Circular no sector
mariño, tal e como se verá nos
seguintes exemplos



Procesos que favorecen a emisión 
de gases de efecto invernadoiro

Problemas ou carencias 

tecnolóxicas detectadas

Xeración de subprodutos con 
escasa aplicabilidade

Impacto ambiental da 
intensificación da acuicultura

Masiva acumulación de algas nas 
zonas de marisqueo

Xeración de residuos de difícil 
valorización

Actuacións e propostas para 

solventar estes problemas

Proxecto INDUFOOD 

Proxecto VALBIOCEF

Proxecto GAIN
Proxecto ALTERNFEED

Proxecto pleamar Algas

Proxecto BIOSHELL

Modelo de valorización conxunto 
de subprodutos e augas de 

conserveira

Proxecto CONSERVAL



“Reducing GHG emissions in the food industry 
through alternative thermal systems based on 
induction technology ".

- Optimizáronse os procesos de cocción e esterilización, por ser os que demandan maior cantidade de enerxía

térmica, e substituíuse o empregar combustibles fósiles para estes procesos por electricidade gracias á indución,

cunha maior eficiencia enerxética asociada.

- Realizáronse probas a escala de planta piloto para a comparación entre sistemas tradicionais de vapor con

novos de indución. Realizáronse análises de eficiencia a todos los niveis, tanto consumos enerxéticos e de auga.

Os resultados de aforro de enerxía foron do 20% respecto aos sistemas tradicionais.
- Desenvolveuse unha ferramenta de cálculo de pegada de carbono virtual.



VALBIOCEF
ESTRATEXIAS PARA A PRODUCIÓN DE BIOACTIVOS DE
ALTO VALOR ENGADIDO E PRODUCTOS SAUDABLES A
PARTIR DOS SUBPRODUCTOS DE PROCESADO DE
CEFALÓPODOS

 Cuantificar e caracterizar os subprodutos de procesado de sepia e pota xerados por unha empresa líder no sector.

 Implementación de procesos para o acondicionamento que permita o mellor aproveitamento destes materiais.

 Extracción e purificación da fracción lipídica.

Aproveitamento da fracción proteica dos subprodutos mediante o

desenvolvemento de procesos de hidrólise química e enzimática.
 Caracterización da funcionalidade dos produtos obtidos.

Recuperación da quitina dos subprodutos e conversión a quitosano.
 Plantexamento e deseño dunha estratexia integral para a valorización dos subprodutos de cefalópodos.



Pel de cefalópodos

Hidrolizado de coláxeno

Aproveitamento da fracción proteica dos subprodutos mediante o

desenvolvemento de procesos de hidrólise química e enzimática.

Hidrólise enzimática

Fraccionamento con

membranas

Secado



Os hidrolizados de proteína de peixe xeran
péptidos con actividade antihipertensivaDerivados de coláxeno

Valor do produto Os produtos obtidos na valorización de
subprodutos mariños poden ter aplicación nos
mercados de alto valor engadido



O quitosano é un dos polímeros de orixe mariña con maior potencialidade na actualidade

Ten un amplo e especializado campo de aplicación:

Agricultura Medicinal
Farmacia

Suplementos alimentarios Tratamento de efluentes Nanoencapsulante

Recuperación da quitina dos subprodutos e conversión a quitosano.

Valor do produto
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Dorada e lubina

Víscera

Cabezas

Procesado

Valorizar subprodutos

H2020- GAIN – Green Aquaculture INtensification in Europe

1.Optimización de parámetros
de hidrólise de proteína

2.Extracción e purificación de
aceites por fluidos supercríticos



ALTERNFEED, "Substitución de fariña e aceite de peixe por produtos sostibles  e 
subprodutos alternativos”

O obxectivo principal do proxecto é avaliar 

a combinación de tres ingredientes para a 

fabricación de pensos: 

(1) Fariña de insectos como fonte proteica 

de calidade

(2) Biomasa de microalgas 

(3) Fracción proteica e lipídica recuperada 

das augas de cocción da fabricación de 

conservas de atún.





Centrifugación
Filtración con 
membranas

Secado

Aceite
Proteína 

concentrada

Augas de 
cocción do 

peixe

Auga
Reuso

Purificación

Fracción proteica e lipídica recuperada das augas 

de cocción da fabricación de conservas de atún.



Xestión e valorización da biomasa de algas descartada na
actividade acuícola (pleamar Algas)

• Obxectivo xeral
Poñer en valor a biomasa de algas que, por una excesiva proliferación
nas zonas litorais, pon en risco a adecuada explotación dos recursos
acuícolas nestas zonas.



Obtención e purificación da proteína das algas de arribazón, na planta piloto, para a súa
aplicación en alimentación animal

Hidrólise Separación de sólidos

UltrafiltraciónNanofiltraciónSecado



O proxecto BIOSHELL desenvolverá biofiltros 
con recheo sostible de cunchas de mexillón 
para á depuración de augas de acuicultura

ANFACO‐CECOPESCA estudiará o funcionamento dun sistema de biofiltro sostible con cunchas, a escala
laboratorio, analizando as diferencias respecto a un filtro control como os que se empregan en sistemas
convencionais.

Cos resultados obtidos deste primeiro estudio, a Universidade de Valladolid realizou o deseño do equipo
a escala piloto, que se pasou a imprementar “in situ” nas instalacións do Grupo Tres Mares para estudalo
en condicións reais.

Estes sistemas de biofiltros de baixo custo son de especial interese en tempadas nas que as necesidades
de auga da planta poden non verse cubertas por problemas no subministro, o que obriga a traballar en
recirculación, e para facer isto de xeito sostible cómpre tratar a auga de saída de xeito eficiente.

Os filtros biolóxicos empregaranse para eliminar o nitróxeno (amoníaco e/ou nitratos) producido polo
metabolismo dos peixes, que en condicións de circuíto pechado acumularíanse ata chegar a
concentracións nocivas para á supervivencia dos individuos.



BIOFILTROS 







POPTEC CONSERVAL: 
Valorización de subprodutos e 
augas residuais da industria 

conserveira

Desenvolver modelos de valorización de correntes residuais da industria
conserveira para obtención de:

• Ácidos graxos volátiles
• Aceites ricos en Omega 3
• Concentrados proteicos



Aplicando novos modelos circulares poderemos chegar as 

seguintes metas:

Maiores ingresos dos 
modelos emerxentes 
e menos gastos polo 
propio sistema do 

modelo

Redución do 50% das 
emisións de aquí a 

2050

Máis investigación 
para cambiar de 

modelo de produtos 
“pouco duradeiros” 

a modelos 
“circulares por 

deseño”.

Un 52% de menos 
consumo de 

materias primas no 
2050 respecto a 
2015 e aforro de 
millóns de € en 

materiais e bens de 
consumo

Crecemento 
económico

Redución de 
consumos e 

custes de 
materias primas 

e materiais

Innovación

Descenso das 
emisións



O futuro do sector mar-alimentario pasa por:



@anfacocecopesca


