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O mar azul sem fim 

O sol vermelho quase se pondo 

O barco chega 

É uma festa 

Homens falando 

Cantando em prosa 

Com som e versos 

Pés na areia 

Roupas surradas 

Olhares que dizem poemas mudos 

Cabelos brancos... 

Suor na testa 

Contam histórias de mar, de pesca 

De grandes peixes 

E até de sereias 

O fim da tarde é sempre festa 

Ancoram barcos, ancoram barquinhos 

Com velas coloridas 

Algas no caçoá e peixes também... 

No coração deles, amores 

São eles que chegam 

Mãos diligentes, sempre contentes 

São os pescadores 

Rostos marcados e o sol nas testas 

Felizes, cantantes e contentes 

Seguem na vida 

E sentem suas dores e seus amores 

No Norte ou no Sul 

Do meu Pirangi 

 

 

Ednar Andrade 
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Resumo 

 

O presente trabalho teve por base três estudos, realizados em contextos muito distintos, que juntos 

se complementam e constituem uma resposta conjugada à necessidade da empresa Gelpeixe de 

valorizar os resíduos do processamento de pescado. Numa primeira parte do trabalho apresentam-se 

os resultados do estágio realizado com caráter presencial na empresa Gelpeixe, onde se 

desenvolveram todas as atividades de intervenção do Engenheiro Alimentar nesta área, desde o 

controlo de qualidade às tarefas de produção. Nesta fase, compreendeu-se o funcionamento da 

indústria do pescado congelado, implementação do HACCP, controlo de stocks, perceção de 

quantidades e qualidade de subprodutos gerados e todo o controlo de produção. 

Paralelamente, desenvolveu-se no IPMA a segunda componente deste trabalho: um estudo 

laboratorial para recuperar as proteínas através de solubilização alcalina. Nesta componente 

avaliaram-se quimicamente as características das proteínas recuperadas do subproduto de salmão 

(Salmo salar L.) e dos subprodutos do material em fresco. Verificou-se que a massa proteica 

recuperada apresenta 73,7% (m/m) de proteína, enquanto o subproduto fresco apresenta 21,2% 

(m/m) de proteína.  

Completando a segunda parte do trabalho, e como objetivo final, estudaram-se os equipamentos 

necessários para projetar uma indústria de recuperação proteica de subprodutos gerados na 

Gelpeixe. Verificou-se que o investimento inicial desta unidade é elevado e o seu retorno é lento 

devido à pouca procura deste material e pouca valorização do mesmo por outras indústrias 

potencialmente utilizadoras dessa matéria-prima. 

 

 

Palavras-chave: Gelpeixe, pescado, subprodutos de pescado e proteínas recuperadas. 
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Abstract 

 

This work was based on three studies conducted in different contexts that complement each other 

and are a response to the need of the company Gelpeixe, recovering the waste from fish processing. 

In a first part of the work the results of training performed at Gelpeixe are presented; intervention 

activities of the Food Engineer in this area were developed, from management to quality control, 

going through production tasks. At this stage, operation of the frozen fish industry, implementation 

of HACCP, stock control, perception of quantity and quality of products generated and production 

control were understood.  

Simultaneously, the second component was developed at IPMA: a laboratory study to retrieve 

proteins by alkaline solubilisation. The features of recovered proteins of salmon (Salmo salar L.) by-

product and the by-products of fresh material were chemically evaluated. It was found that the 

recovered protein mass has 73.7% (m/m) protein, whereas the fresh by-product has 21.2% .  

As a final goal, the necessary equipment to design a protein recovery industry of by-products 

generated at Gelpeixe was assessed. The initial investment of this unit is high and its return is slow 

due to low demand for this material and little appreciation by other potential users of this raw 

material.  

 

 

Keywords: Gelpeixe, fish, fish by-products, and recovered proteins. 
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Extended abstract 

The waste generated in the processing of fish does not reach proper market valuation and thus, 

more and more studies in order to evaluate its possible monetization appear. The non-valuation of 

these by-products is a disadvantage in terms of economic efficiency for industries, because these 

residues are quite rich, especially in protein.  

 This work involved the development of three studies in very different contexts, which are 

complementary to each other and together constitute the main goal: to meet the need presented by 

the company Gelpeixe , the recovery of by-products generated by its activity.  

In the first part of the work the results of the training held at the company Gelpeixe are presented. 

This company is primarily engaged in the processing of frozen fish, so the main component of the 

internship involved all intervention activities of the Food Engineer. First, tasks associated with 

production, in order to understand the operation of each manufacturing line were performed. The 

planning of a production of such magnitude was perceived, including the planning of stocks of raw 

material, finished product and packaging. Subsequently, the remaining areas of intervention were 

followed up, with special attention to quality control.  

Quality control was an area of great application, highlighting its role in this type of food industry. 

Associated with this control several functions were developed: control of drained net weight, 

component evaluated daily both in the finished product and in raw material; quality control of raw 

material since it has to match the parameters set internally; labelling control, where there are 

mandatory references noted and these have to be in equity with the information provided with the 

raw material.  

The verification of monitoring health and safety at work was held daily through hygiene uniforms, 

mandatory use of safety equipment and all the cleaning of the industrial unit.  

For the study in question, a particular emphasis was given on the quantity and quality of the by-

products generated by the industry during its productive activity.  

Simultaneously, the second component of this work was developed at IPMA: a laboratory study to 

recover the proteins of the by-products generated in the industry, specifically salmon (Salmo salar L.) 

using alkaline solubilisation and subsequent precipitation.  

In this study, the methods developed by Kelleher and Hultin (2000), were applied where the material 

(fresh product) was firstly solubilised in water to which NaOH was added until pH 11 was achieved. 

This alkaline solution subsequently underwent centrifugation from which soluble proteins were 
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collected. To the solution of solubilised protein HCl was added so that the pH of the solution 

coincided with the isoelectric point of the protein in skeletal muscle (5.5), a value in which proteins 

aggregate and precipitate. After a further centrifugation the isolated proteins were obtained. This 

fish protein isolate was lyophilized in order to be kept without changing its characteristics.  

At IPMA, the recovered dry protein and the by-product of fresh salmon were also chemically 

evaluated. After analysis it was found that the recovered protein mass has 73.7% (m/m) protein and 

19.5 %(m/m)  fat, while the fresh material salmon has 21.2% (m/m) protein and 4.9%(m/m)  fat.  

The salmon is a species of fish quite rich in fat, although it is a healthy fat to the human organism, 

analytically to obtain protein recovered it hinders the process itself.  

Finally, the third part of the study was the necessary equipment to build a unit of protein recovery 

from the by-products generated at Gelpeixe. Was assessed through multiple contacts with 

equipment suppliers, involving studies on the factory floor, the real possibilities of installing a unit for 

recovering the protein was evaluated.  Preliminary studies for an objective assessment of the 

potential for commercialization of the recovered protein were even carried out. Through these 

contacts an estimate of a possible market price for this product was attempted. 

In conclusion it is understood that the initial investment of this unit is high and its return is rather 

slow due to low demand for this material and the reduced value of the same. In contact with 

potential buyers of the product it is concluded that this would only be valued at approximately € 8 

per kg, while similar products, but of different origin (vegetable or animal origin: whey), are valued at 

about € 20 per kg. 
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1. Introdução  

Os subprodutos gerados no processamento de pescado não atingem a valorização pretendida a nível 

comercial, sendo que a sua principal aplicação é na alimentação animal. 

A não valorização destes subprodutos é uma desvantagem em termos de eficiência económica da 

cadeia, na medida em que estes resíduos são bastante ricos, fundamentalmente em proteínas. A 

inclusão de pescado na alimentação humana é muito importante e as suas proteínas também, desta 

forma a recuperação das proteínas de pescado e a sua valorização através da aplicação noutros 

alimentos de valor acrescentado será um processo vantajoso. 

No presente trabalho pretendeu-se estudar a viabilidade de aproveitamento dos subprodutos de 

pescado congelado, recuperando as suas proteínas. 

Foram desenvolvidos dois trabalhos em simultâneo que no final se complementam. A presente 

dissertação foi estruturada tendo em conta os diferentes contextos em que o trabalho foi 

desenvolvido. Na Parte I é relatado o trabalho desenvolvido no estágio que se realizou na empresa 

Gelpeixe. Nesta componente são evidenciados os aspetos de aprendizagem prática decorrentes da 

atividade de um Engenheiro Alimentar, destacando-se as competências adquiridas ao nível do 

Controlo da Qualidade e Controlo da Produção. Na Parte II, que se refere essencialmente à 

intervenção prática realizada no IPMA (Instituto Português do Mar e Atmosfera), descreve-se o 

trabalho de laboratório realizado no sentido de atingir a recuperação de proteína presente nos 

subprodutos do processamento do pescado congelado. Na Parte III, realizou-se um estudo de 

viabilidade da montagem de uma unidade de recuperação de proteínas na Gelpeixe e a respetiva 

análise SWOT. Apresenta-se de um modo simplificado o projeto dessa linha e avalia-se a respetiva 

viabilidade financeira.  

Deste modo, a primeira parte do trabalho descreve detalhadamente todas as atividades desenvolvidas 

no estágio presencial na empresa Gelpeixe (Loures, Portugal), indústria de transformação de pescado 

ultracongelado. Neste estágio pretendeu-se adquirir competências relacionadas com a organização da 

indústria, com a tecnologia, com fornecedores de pescado, logísticas internas, equipamentos 

utilizados, com parâmetros de qualidade de pescado e assuntos agregados à produção geral da 

indústria. Também se pretendeu analisar os subprodutos gerados, bem como as suas quantidades e 

características, numa perspetiva de rentabilidade futura. 

A segunda parte do trabalho, realizada no IPMA, envolveu a análise da composição química dos 

subprodutos obtidos na Gelpeixe e a avaliação da sua possível rentabilização. Este estudo baseou-se 

na recuperação das proteínas existentes nas aparas e serradura de peixe obtidas no corte do pescado. 
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Esta recuperação proteica foi realizada através de um processo que envolve uma solubilização alcalina 

e a subsequente precipitação isoelétrica. Deste modo, este processo permite obter um concentrado 

proteico estável com uma elevada empregabilidade. Este concentrado proteico apenas foi submetido 

ao processo de liofilização e avaliaram-se as suas propriedades químicas. 

O estudo do processo de recuperação proteica realizado no IPMA desenvolveu-se também com o 

objetivo de se compreenderem os rendimentos do processo, os equipamentos utilizados e o tempo 

utilizado para obtenção do concentrado proteico, entre outros fatores fundamentais para o 

dimensionamento do processo à escala industrial. 

A terceira parte do documento centra-se na realização de um estudo de viabilidade da implementação 

industrial de uma unidade de recuperação de proteína. Com o conhecimento adquirido no IPMA 

procedeu-se a um estudo para projectar uma unidade industrial de recuperação de proteínas de 

subprodutos que se aplicaria na empresa Gelpeixe. 

Para concretizar o estudo de viabilidade da construção industrial de uma unidade de recuperação de 

proteína, procedeu-se ao contacto de fornecedores de equipamentos, analisaram-se os custos fixos, os 

custos variáveis, realizou-se uma análise SWOT associada à possibilidade de implementação do 

processo e avaliou-se a existência de possíveis compradores do concentrado proteico. 
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2. Revisão Bibliográfica 

2.1. Importância das pescas para o País  

A pesca é uma atividade antiquíssima, praticada pelo homem desde a pré-história, tendo em vista 

alcançar os meios necessários à sua subsistência a partir do meio aquático – alimentação humana. A 

integração deste setor nos termos de captura, transformação e comercialização do pescado, constitui 

em muitas regiões uma atividade fundamental cuja relevância transcende os aspetos puramente 

económicos uma vez que o seu contributo social e como fonte de subsistência apresentam inegável 

importância e significado (Afonso, 2009 e Fileira do Pescado, 2010). 

Portugal seguiu a regra de muitos países do mundo, desenvolvendo-se cedo no tema piscícola, devido 

à sua situação geográfica, sendo constituído por uma longa faixa costeira com 2830 km associada à 

proximidade de pesqueiros e à grande variedade de espécies. Este país é privilegiado, uma vez que se 

situa na encruzilhada entre 3 continentes, África, América e Europa, e das rotas entre o Mediterrâneo 

e o norte da Europa, assumindo-se desta forma ligado e, de algum modo, dependente do mar. O setor 

da pesca tem uma importância estratégica para o país, na medida em que cumpre o objetivo do 

abastecimento público de pescado. Contribuindo assim com recursos próprios nacionais para 

minimizar o desastroso desequilíbrio da balança alimentar e continua a constituir a principal atividade 

económica de muitas comunidades ao longo da costa, funcionando como um importante fator de 

fixação das populações. Existem ao longo da costa muitas comunidades cuja atividade principal é a 

pesca, revelando na globalidade 13 146 indivíduos empregados na atividade económica da pesca e 

aquicultura, representando deste modo 0,3% da população empregada relativa ao ano de 2011 

(Pereira, 2012; MADRP, 2007; INE, 2013 a)). 

A nível mundial, o setor das pescas apresentou uma evolução mais ou menos constante nestes últimos 

anos, devido, em grande parte, à produção intensiva da aquicultura que no ano de 2011 produziu 9166 

toneladas de pescado, significando este valor um crescimento de 11,4% comparativamente ao ano 

anterior. Contrariamente, a pesca em meio selvagem tem ultrapassado tempos difíceis, pois a 

inexistência de regras de controlo de pescarias devido à exigência de maior competitividade da 

economia conduziu à sob exploração dos recursos, o que teve como consequência a diminuição de 

uma quantidade considerável de unidades populacionais piscícolas (INE, 2013 a)). 

Atualmente, tenta-se encontrar o equilíbrio entre a exploração dos recursos e as necessidades dos 

produtores e consumidores, sendo que Portugal cumpre as orientações definidas no quadro da Politica 

Comum da Pesca (PCP). 
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Segundo a Doca Pesca, a PCP foi criada em 1970, momento em que se acordou que os pescadores da 

União Europeia, independentemente do país a que pertencessem, deveriam ter acesso às águas dos 

mais Estados-membros. Em 2002, foi reformulada, tendo por objetivo principal assegurar sempre o 

futuro da pesca (Docapesca, 2014). 

A indústria transformadora de produtos da pesca e aquicultura é um setor com importância para a 

economia do país, sendo que no ano de 2011 foram vendidas 175 mil toneladas de produto, o que 

representa 795 milhões de euros. Neste tipo de indústria englobam-se os produtos congelados, secos 

e salgados e as conservas. Como demonstra a figura 1, os produtos congelados são sem margem de 

dúvida os mais produzidos e consumidos, tendo como principal razão as características intrínsecas do 

produto manterem-se muito semelhantes às do produto em fresco e a durabilidade ser relativamente 

superior (INE, 2013 a)). 

 

Figura 1 - Quantidades de Produtos da Pesca e Aquicultura Produzidos pela Indústria Transformadora (2009-2010). 

Fonte: INE, 2013 a) 

Portugal é um país onde a população em geral tem uma grande tradição no consumo de pescado. 

Segundo o INE, no ano de 2012 foram capturadas pela frota portuguesa 197512 toneladas de pescado. 

Este valor é inferior ao ano anterior, como se pode ver na figura 2. A quantidade capturada de pescado 

fresco e refrigerado diminuiu, mas o seu valor monetário aumentou em 2011 e regrediu em 2012, o 

que corresponde ao culminar da crise nacional (INE, 2013 a)). 
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Figura 2 - Capturas nominais de pescado fresco ou refrigerado, em portos nacionais (2010 – 2012) 
Fonte: INE, 2013 a) 

As principais espécies capturadas em Portugal são a cavala, com 29056 toneladas; a sardinha, com 

19495 toneladas; o carapau com 12146 toneladas; e o polvo, com 9150 toneladas (Data Pescas, 2013). 

Portugal, como grande consumidor de produtos da pesca, apresenta um grau de autossuficiência 

médio que ronda os 85% relativamente a 2008, sendo que o grau de autossuficiência ultrapassa os 

100% nos moluscos e é deficitário para os restantes grupos (peixes, crustáceos e outros) (figura 3, INE, 

2013 b)). 

 

Figura 3 – Grau de autossuficiência dos produtos da pesca (2006- 2010)  
Fonte: INE, 2013 b) 
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2.2. Consumo de pescado: relação com a saúde 

2.2.1. Composição química do pescado 

O pescado é constituído maioritariamente pela carne do pescado, ou seja, o músculo do peixe, que é a 

porção comestível mais importante, variando entre 40-60% do peso total do pescado. O músculo do 

pescado é constituído por água, proteínas, lípidos e hidratos de carbono (Murray et al., 2001). 

O principal constituinte do pescado é a água, podendo representar até 90% do peso de todos os 

constituintes. Este constituinte pode oscilar conforme a espécie de pescado, podendo atingir assim 

valores compreendidos entre 30-90% (Murray et al., 2001). 

A água presente no músculo de pescado fresco encontra-se fortemente ligada à estrutura proteica, o 

que a torna de difícil remoção. Após o pescado ser refrigerado ou congelado, a estrutura proteica 

perde qualidades, entre as quais a capacidade de reter toda a água, provocando assim uma perda da 

mesma pelo modo de gotejamento. Quanto maior for a temperatura de congelação maior será a perda 

de água, correspondendo a um aumento de gotejamento, tendo como consequência a diminuição da 

qualidade do pescado. 

Relativamente à proteína presente no músculo de pescado, esta apresenta uma concentração 

geralmente entre 15-20%, mas em algumas espécies é possível encontrar teores inferiores a 15%, ou 

teores na ordem dos 28% (Murray et al., 2001). 

As proteínas presentes nos peixes fornecem uma boa combinação de aminoácidos que são altamente 

adaptados às necessidades do Homem. Sendo as proteínas macromoléculas de elevada importância, 

uma vez que são a importante fonte de aminoácidos essenciais, o pescado e as proteínas presentes 

nele têm elevado impacto no equilíbrio da dieta humana. As proteínas são constituídas por cadeias de 

aminoácidos unidos por ligações peptídicas, constituindo assim cadeias polipeptídicas que diferem 

umas das outras pelo número e sequência de resíduos de aminoácidos presentes na molécula 

(Sikorski, 2001). 

A estrutura das proteínas é considerada em 4 níveis. O primeiro nível é a estrutura primária, que 

consiste apenas na composição e sequência de aminoácidos que formam cadeias polipeptídicas. O 

segundo nível corresponde à estrutura secundária onde ocorre um arranjo espacial dos átomos da 

cadeia principal, provocando assim a formação de estruturas secundárias como hélices e folhas 

pregueadas. Relativamente ao terceiro nível, estrutura terciária, ocorre a conformidade 

tridimensional, que corresponde ao arranjo espacial dos átomos da molécula proteica ou da 

subunidade de molécula proteica (cadeia polipeptídica). Na formação desta estrutura estão envolvidas 

ligações iónicas, ligações de hidrogénio, forças de Van Der Waals e ligações covalentes. A maior parte 

das proteínas adquire funcionalidade com a estrutura terciária, maioritariamente as proteínas com 
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atividade enzimática. Por fim, o quarto nível, estrutura quaternária, representa as interações entre as 

subunidades proteicas, podendo ser electroestáticas ou ligações de enxofre. As interações vão 

estabilizar assim este nível de estrutura e conferir funcionalidade às proteínas (Demodaran, 1997) 

As propriedades funcionais típicas das proteínas de sistemas alimentares são: solubilidade, capacidade 

de retenção de água, viscosidade, capacidade de gelificação, propriedades emulsionantes, capacidade 

de formação de espuma, retenção de aromas, absorção de gordura, coesão-adesão e elasticidade 

(Sikorski, 2002). 

As propriedades funcionais influenciam as características sensoriais, texturais e nutricionais dos 

produtos, mas também são influenciadas por fatores do meio como a temperatura, pH e teores de sais 

e componentes dos alimentos como a água, os polissacáridos, lípidos, iões e componentes 

responsáveis pelo aroma (Sikorski, 2001 e 2002). 

Outro constituinte do músculo do pescado de elevada importância são os lípidos, nomeadamente os 

ácidos gordos. O teor lipídico varia com a espécie de pescado e principalmente com a alimentação do 

pescado, podendo ser cerca de 0,6% ou atingir 40% do peso do pescado (Murray et al., 2001). 

Os ácidos gordos são classificados de acordo com o comprimento da cadeia carbonada, número, 

posição e configurações das ligações duplas. Quando não existem ligações duplas denominam-se de 

ácidos gordos saturados, quando possuem pelo menos uma ligação dupla denominam-se ácidos 

gordos insaturados, existindo dentro destes duas denominações, os monoinsaturados (MUFA), apenas 

com uma ligação dupla, e os polinsaturados (PUFA), com duas ou mais ligações duplas. Associados aos 

alimentos, principalmente ao peixe, estão os ácidos essenciais que são os ácidos que o organismo não 

consegue sintetizar, logo têm que ser exclusivamente adquiridos dos alimentos. Destes ácidos 

destacam-se os da família ω3 (ácido linolénico, ácido eicosapentanóico e o ácido docosahexanóico) 

(figura 4) e os da família ω6 (ácido linoleico e araquidónico) (figura 5) (Huss 1995,). 

 

Figura 4 - Ácidos da família ómega 3. 
Fonte: Punto (2014) 
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Figura 5 - Ácidos da família ómega 6.  
Fonte: Punto (2014) 

 

A presença dos ácidos ómega 3 nos peixes é diversificada, encontrando-se em grande quantidade nos 

óleos de peixes marinhos, como a sardinha, a garoupa, o peixe-espada preto, o salmão, o atum, o 

arenque e a anchova, entre outros peixes que vivam em água profundas e frias. Estes peixes são 

denominados de peixes gordos, mas são extremamente ricos em gordura polinsaturada, que por sua 

vez é benéfica para o organismo humano. Estes ácidos também se encontram presentes em algas 

marinhas. Dos ácidos da família ω3, aqueles que têm maiores benefícios para a saúde são o EPA (ácido 

eicosapentanóico) e o DHA (ácido docosahexanóico), que são as formas longas e polinsaturadas ativas 

da série ómega 3 e que podem ser absorvidas diretamente pelos ciclos metabólicos dos seres 

humanos. Estes ácidos são produzidos pelas algas marinhas, que depois são transferidos de forma 

eficiente para os peixes, através da cadeia alimentar (Bandarra, s.d.; Dias, s.d.; Takahashi, 2005 e 

Aditivos e Ingredientes, 2013). 

Como constituintes em menor quantidade no músculo do pescado existem os hidratos de carbono, 

minerais e vitaminas. 

Os hidratos de carbono existentes no músculo do pescado são muito reduzidos, geralmente não 

atingem um ponto percentual, apenas alguns moluscos podem atingir os 5 pontos percentuais. 

Relativamente às vitaminas e minerais, são componentes muito importantes para promover o 

equilíbrio nutricional, contribuindo para a manutenção de uma qualidade de vida desejável (Murray et 

al., 2001). 

Os terrores de vitaminas e minerais são as que mais se alteram conforme a espécie de pescado e 

altura do ano. As vitaminas dividem-se em dois grupos, onde se agrupam as lipossolúveis (vitaminas A, 

D, E e K) e as hidrossolúveis (vitaminas B e C). Todas as vitaminas são imprescindíveis para uma 

alimentação saudável e consequente boa saúde. Estão presentes no pescado mas as suas quantidades 

nem sempre estão disponíveis na sua totalidade. Em algumas espécies de pescado, as vitaminas 

encontram-se em partes que geralmente não são consumidas, como o fígado e intestino de bacalhau, 

onde está armazenada toda a vitamina A e D presente neste pescado (Murray et al., 2001). 
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As vitaminas hidrossolúveis encontram-se mais uniformemente distribuídas por todo o pescado. As 

ovas de pescado são uma boa fonte de vitaminas hidrossolúveis. 

O processamento ou a conservação do pescado não afeta em grande parte os teores de vitaminas 

presentes no pescado fresco. 

 

2.2.2. Impacto do consumo de pescado 

O consumo de produtos alimentares tem sofrido inúmeras alterações nas últimas décadas. As linhas 

de tendência têm-se diversificado devido a diversos fatores, nomeadamente, a rápida urbanização, a 

evolução tecnológica, as inovações no sector agroalimentar, o crescimento populacional, o 

envelhecimento da população particularmente na Europa, bem como as preocupações crescentes dos 

consumidores com a saúde e nutrição (Moura et al., 2005). 

Todos estes fatores assumem um papel importante quando se refere à procura e escolhas alimentares, 

sendo que os hábitos alimentares dos consumidores são cada vez mais consciencializados para uma 

alimentação saudável, bem como para todas as consequências benéficas para a saúde (Almeida et al., 

2011 e Ntanda, 2013). 

As ações de informação para o consumidor são cada vez mais difundidas, compreendendo geralmente 

componentes sobre a importância de consumo de pescado. Trata-se de um alimento saudável e a sua 

procura/consumo tem aumentado nas últimas décadas. Segundo a FAO (2012), no ano de 2009 o 

pescado representava 16,6% da ingestão de proteína animal da população mundial e 6,3% de todas as 

proteínas consumidas. 

Uma alimentação saudável e equilibrada deve incluir todos os constituintes necessários ao bom 

funcionamento do organismo e prevenir algumas patologias, sobretudo do foro cardiovascular e 

oncológico), sendo por isso indispensável a introdução de pescado na dieta diária. O pescado é um 

alimento de fácil digestão e completo nutricionalmente por ser uma fonte de proteínas de elevado 

valor biológico, rico em vitaminas do complexo B e minerais como iodo, fósforo, sódio, potássio, ferro 

e cálcio. O teor em gordura é outra característica muito importante no pescado, tal como a sua 

qualidade. É considerada melhor gordura do que a que se encontra nos produtos cárneos, por ser rica 

em ácidos gordos insaturados e conter baixa proporção de ácidos gordos saturados (Dias, s.d.; Artemis 

et al., 1997). 

O pescado é rico em ácidos gordos, maioritariamente os ácidos gordos ω3, ácidos estes importantes 

para o organismo humano, pois são ácidos que o organismo não sintetiza, logo tem que os adquirir dos 

alimentos. Porém, o consumo excessivo destes ácidos não é benéfico para a saúde, desta forma deve 
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incluir-se na alimentação diária a ingestão de vitaminas e antioxidantes, devido à oxidação associada à 

ingestão destes ácidos (Bandarra, s.d.; Dias, s.d.; Takahashi, 2005 e Aditivos e Ingredientes, 2013). 

A importância de consumo destes ácidos gordos está na sua capacidade de se transformarem em 

substâncias biologicamente mais ativas, com funções especiais no equilíbrio homeostático.  

Estes ácidos essenciais encontram-se em diferentes alimentos, sendo que os da família ω6 encontram-

se essencialmente em óleos vegetais como é o caso do azeite, óleo de soja, de milho e girassol, e os 

ácidos da família ω3 encontram-se maioritariamente em vegetais de folhas verdes, óleo de linhaça e 

óleos de peixes marinhos. Para uma alimentação humana corretamente equilibrada o consumo de 

ómega 6 e ómega 3 deveria ter uma proporção de 4 para 1 (4:1), porém, o ritmo de vida atual e a crise 

económica muitas vezes não permitem uma alimentação rica e equilibrada nos principais alimentos 

(Takahashi, 2005 e Aditivos e Ingredientes, 2013). 

O consumo de peixe e de óleos de peixe está associado à prevenção ou melhoramento de algumas 

patologias, como no caso de processos inflamatórios e redução do risco cardiovascular. Também é 

muito importante o seu consumo durante a gravidez e lactação, destacando-se alegados efeitos 

anticancerígenos. O consumo de pescado também está associado a uma diminuição significativa do 

risco de Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC’s). 

Segundo a AHA (American Heart Associantion) (2014) e a Fundacion Dieta Mediterrânea (2010) devem 

realizar-se duas ou mais refeições semanais de pescado para que todos os benefícios associados ao 

seu consumo se verifiquem. Desta forma, para uma alimentação que corresponda a estes valores, está 

associada uma diminuição do nível de triacilgiceróis no sangue, um aumento do teor de lipoproteínas 

de alta densidade e a redução das lipoproteínas de baixa densidade (Bandarra, s.d. e Afonso, 2009). 

 

2.3. Subprodutos da pesca 

2.3.1. O que são subprodutos da pesca  

Os subprodutos da pesca, também denominados por resíduos, são os excedentes do processamento 

de pescado que não possuem valor comercial (Arruda et al., 2012). 

Consideram-se como resíduos, cabeças, vísceras, espinhas, farinha, peles, escamas, peixe danificado, 

peixe deteriorado e produto rejeitado, sendo que as cabeças, escamas, peles, vísceras e farinha são os 

principais resíduos obtidos e maioritariamente por operações tradicionais, como o corte em postas ou 

a filetagem. Dependendo da espécie de pescado e do produto final obtido estes resíduos variam entre 

8-16% (Kubitza et al., 2006 e Nunes, 2012). 
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Os subprodutos obtidos têm na sua constituição proteínas de elevado valor biológico, têm um perfil 

com ácidos gordos idêntico ao do pescado, têm alguns minerais importantes e várias moléculas com 

interesse farmacológico, cosmético e nutracêutico, entre outros (Nunes, 2012). 

Estes resíduos podem ser divididos em 4 categorias: alimentos para consumo humano, alimentos para 

animais, fertilizantes ou produtos químicos (Arruda et al., 2012). 

 

2.3.2. Utilizações dos subprodutos da pesca 

As utilizações de resíduos de pescado são variadas, sendo que assentam em 4 categorias: alimentos 

para consumo humano, alimentos para animais, fertilizantes e produtos químicos. 

Relativamente à utilização em produtos para consumo humano, a aplicabilidade é diversificada. 

Existem diversos estudos para que os subprodutos sejam introduzidos na alimentação humana em 

produtos de valor acrescentado. Para estas aplicações utilizam-se como matéria-prima os subprodutos 

que melhor fornecem o componente desejado para cada aplicabilidade. Ou seja, para diferentes 

produtos finais, necessita-se de componentes diferentes. O reaproveitamento destes subprodutos 

para a alimentação humana pode acontecer de três formas. A primeira, apenas consiste em 

transformar os subprodutos em algum alimento composto, como por exemplo, salsichas de peixe, 

panados de peixe, almôndegas de peixe ou surimi. A segunda é composta por isolar dos subprodutos 

algum componente, como por exemplo, proteínas, gorduras ou vitaminas, e adicionar a outros 

produtos já formalizados, como é o caso de bebidas energéticas, maioneses, molhos, entre outros. A 

terceira consiste na ingestão por encapsulamento da extração de óleos e gorduras dos subprodutos 

(Kubitza et al., 2006; Pires, 2008; Martinho, 2011; Nunes, 2012; Gobbo et al., 2012; Arruda et al., 

2012;). 

Os subprodutos de pescado são muito aplicados na alimentação de outros animais, maioritariamente 

na alimentação piscícola. São fabricadas farinhas de qualquer subproduto. Estas farinhas servem de 

alimentação a peixes de crescimento rápido. Silva et al. (2003) e Godoy et al (2006), também 

estudaram a utilização de farinha de peixe na alimentação de suínos (APA, 2012; Nunes, 2012). 

Relativamente à utilização como fertilizantes, existem alguns produtos, como o caso do Organica 

Plant Booster Plus (Figura 6) e do Organica Plant Booster (Figura 7). 
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Figura 6 -- Produto natural para estimular o crescimento 
de plantas á base de hidrolisado de peixe, algas, ácidos 

orgânicos e aminoácidos. Fonte: Jones (2014) 

Figura 7 - Produto natural para estimular o 
crescimento de plantas à base de hidrolisado de 

peixe e algas Fonte: Jones (2014) 

 

 

Os subprodutos da pesca utilizados na indústria química permitem obter produtos de cosmética e 

fármacos. A nível da cosmética está patenteada a aplicação de hidrolisados de ostra (Patente US 

7270807B2). No que diz respeito a fármacos, são utilizados como suplementos dietéticos em alguns 

problemas de saúde, suplementos alimentares para aumentar/diminuir a massa corporal e como 

preparados nutracêuticos para a atividade saciante (Nunes, 2012). 

 

2.4. Processos de recuperação de proteínas por solubilização ácida ou 

alcalina 

 

De modo a ultrapassar o problema da utilização de matérias-primas não convencionais, foi 

desenvolvido um processo que consiste em obter concentrados de proteínas funcionais, a partir de 

fontes de pescado de reduzido valor comercial. Este processo utiliza as propriedades de solubilidade 

(dependentes do pH) das proteínas do músculo do pescado para proceder à sua separação (e posterior 

recuperação) dos outros componentes pertencentes também ao mesmo que não são desejáveis no 

produto final (Kristinsson et al., 2005).  

A aplicabilidade deste processo tem incidido em diversos trabalhos de recuperação das proteínas que 

envolvem a solubilização ácida ou alcalina e a precipitação isoelétrica das proteínas do pescado de 

reduzido valor comercial ou de subprodutos das indústrias de pescado. Este processo permite obter 
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um concentrado proteico estável e com elevada empregabilidade, sendo que pode ser utilizado na 

produção de géis, emulsões, desidratados, alimentação especial, entre outros. 

Neste processo a massa de pescado é misturada com água numa proporção de 1:10. O tecido 

muscular de pescado é homogeneizado a um pH baixo (pH 2 a 3,5) ou alto (pH 10,5 a 11,5). Estes 

valores de pH permitem que as proteínas do músculo sejam solubilizadas, porque nestes valores de pH 

as proteínas ficam com uma carga global positiva (a pH ácido) ou negativa (a pH alcalino) que leva à 

repulsão das cadeias proteicas e à interação com a água levando à sua solubilização (Batista et al., 

2007).  

O ponto isoelétrico das proteínas musculares é aproximadamente a um pH 5,5, desta forma as 

condições ácidas ou alcalinas utilizadas no processo encontram-se longe o suficiente do ponto 

isoelétrico. O rompimento das células musculares e a solubilização das proteínas causa uma elevada 

diminuição da viscosidade da solução, o suficiente para permitir que as membranas celulares sejam 

separadas das proteínas solúveis, por centrifugação, ao mesmo tempo que são removidos sólidos 

indesejáveis como espinhas, escamas e gordura neutra. De seguida, as proteínas solúveis livres da 

membrana e dos lípidos são então recuperadas por precipitação isoelétrica, ajustando o pH até ao 

ponto isoelétrico (aproximadamente a pH 5,5). Resulta um concentrado proteico com elevada 

empregabilidade, um ingrediente funcional ou até mesmo podendo ser utilizado para produzir 

produtos de pescado de valor acrescentado, como é o caso do surimi (Hultin et al., 2000). 

Com a implementação deste processo considera-se assim uma nova tecnologia para recuperar e 

utilizar proteína proveniente de mais de 50 milhões de toneladas de espécies aquáticas subutilizadas 

para transformar os subprodutos usados na alimentação animal em produtos para consumo humano. 

Além disso, o seu rendimento é substancialmente maior que o rendimento do processo convencional 

de surimi e como tal a matéria-prima pode ser utilizada de um modo mais eficiente. Sendo este 

processo possível de aplicar a uma grande variedade de espécies, abre assim perspetivas para a 

valorização de muitas espécies presentemente subvalorizadas, segundo Hultin et al. (2000), Underland 

et al. (2002) e Kristinsson et al. (2005) demonstram que as proteínas recuperadas têm grande 

funcionalidade e em alguns casos melhores propriedades de gelificação que as proteínas recuperadas 

pelo processo convencional de surimi. 
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2.5. Fundamentos de uma análise SWOT 

Quando existe a oportunidade de aderir a um novo ambiente económico, é necessário realizar uma 

análise minuciosa do mercado de forma a analisar o ambiente onde está inserido ou onde será 

inserido um novo produto ou negócio. 

Uma das ferramentas que possibilita essa análise é a matriz SWOT, um instrumento que auxilia na 

elaboração do planeamento estratégico da organização e na tomada de decisões, abrangendo as suas 

características: forças ou pontos fortes, fraquezas ou pontos fracos, oportunidades e ameaças, sendo 

que os dois primeiros são identificados na organização enquanto os dois últimos referem-se à relação 

da empresa com o ambiente externo. 

O principal objetivo da análise SWOT é identificar forças e fraquezas internas, para posteriormente 

alcançar a solução de cada ponto identificado, tendo sempre como rumo a seguir os objetivos gerais 

que se pretendem alcançar. O que pode ser um ponto forte no contexto de um objetivo pode ser um 

ponto fraco se a organização opta por outro objetivo (Nogueira, 2013).  

Um ponto forte pode ser, por exemplo, o know-how patenteado de produção de um produto de 

grande procura, uma conhecida marca de confiança, contactos sólidos, boa relação com clientes e 

gestão competente. Exemplos de pontos fracos podem ser a falta de conhecimentos ou capacidades 

técnicas, produtos e empresa não conhecidos no mercado, falta de canal de distribuição ou rede de 

comercialização eficiente, problemas de qualidade e muitas reclamações (Nogueira, 2013).  

Segundo Nogueira (2013), algumas oportunidades podem ser, por exemplo, novas tecnologias, 

mudanças nas condições de mercado que aumentam a procura de um produto da empresa, abolição 

de barreiras comerciais e abertura de novos mercados internacionais ou um novo canal de distribuição 

(como a Internet), tornando possível chegar a mercados de grande dimensão. Por outro lado, as 

ameaças podem ser a evolução de novas tecnologias que tornam os produtos da empresa 

relativamente caros, alteração no gosto do cliente que reduzem a procura de um produto fabricado 

pela empresa, abolição das barreiras comerciais que pode levar à inundação do mercado com 

produtos concorrentes estrangeiros ou novos canais de distribuição que tornam inviáveis os já 

estabelecidos. Deve-se salientar que os mesmos fatores podem ser oportunidades ou ameaças, 

dependendo da situação da empresa. Além disso, os pontos fracos podem ser simplesmente a 

ausência de pontos fortes relevantes. As conclusões da análise SWOT são normalmente retratadas na 

forma de uma matriz com quatro quadrantes, representando as quatro categorias de forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças. Esta representação gráfica torna mais fácil retirar conclusões 

rápidas (Nogueira, 2013).  
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Os resultados da análise SWOT obtidos num determinado momento devem ser conscientemente 

aplicados de forma a desenvolver um plano estratégico consistente ao longo do tempo. Este plano 

pode passar pela focalização da empresa numa oportunidade de alto potencial desenvolvendo os seus 

pontos fortes, desenvolvimento de uma solução para ultrapassar as fraquezas que impedem a 

evolução das oportunidades, decidir como utilizar as forças identificadas para minimizar a 

vulnerabilidade da empresa face às ameaças. As estratégias já existentes são adaptadas consoante os 

resultados obtidos através da análise SWOT e as principais questões estratégicas são identificadas em 

função das suas conclusões (Nogueira, 2013). 

 

2.6. Empresa Gelpeixe 

A Gelpeixe (Figura 8) é uma empresa que teve origem no 

ano de 1977 no seio da família Tarré. Iniciou a sua atividade 

com a comercialização de gelados e das suas respetivas 

arcas congeladoras e passados uns anos alargou o seu 

segmento para a comercialização e transformação de 

alimentos ultracongelados, que ainda hoje mantém. 

Localiza-se em Loures, Portugal. A sua área de construção é 

superior a 10.000 m2 e a zona de produção é superior a 20.000 

m3. 

A empresa pretende ser conhecida e reconhecida pela máxima qualidade dos seus produtos, 

demonstrando, desta forma, uma política de confiança juntos dos clientes e apresentando rigorosos 

padrões de qualidade e seleção de fornecedores, sendo certificada por duas normas ISO (International 

Organization for Standardization): a norma NP EN ISO 9001:2000 e a norma NP EN ISO 22000:2005, 

pretendendo alcançar a norma IFS (International Food Standard), cuja implementação está em curso. 

A nível de mercados, é uma empresa bastante estável. A nível nacional pretende cobrir a totalidade do 

mercado nacional e a nível internacional possui como mercados Angola, Moçambique, Cabo Verde, 

Macau, Brasil, Reino Unido, França, Luxemburgo, Espanha e Polónia. 

A Gelpeixe potencia e consciencializa os valores intrínsecos, as relações de confiança, lealdade, 

profissionalismo e transparência. Assim sendo, a indústria aposta nas boas relações humanas e 

proporciona o bem-estar de cada colaborador para que o produto final se obtenha da melhor forma. 

Desta forma a empresa conta com cerca de 160 colaboradores, dos quais 83 estão responsáveis pelas 

tarefas de produção e os restantes encontram-se divididos pelos diferentes departamentos. Os 

Figura 8- Logótipo da empresa Gelpeixe. 
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colaboradores da produção trabalham num horário de segunda a quinta-feira das 08h00 às 17h35 e à 

sexta-feira das 08h00 às 12h00. Durante a manhã os colaboradores têm à sua disposição um pequeno-

almoço oferecido pela empresa que é constituído por chá, café, leite quente, pão, compotas, manteiga 

e uma torradeira. Geralmente, uma vez por mês, proporciona um pequeno-almoço diferente com o 

intuito de incentivar a prática de uma refeição saudável onde são oferecidas frutas frescas e sumos 

naturais, entre outros produtos.  

Esta unidade industrial tem uma laboração por ano de aproximadamente 6000 toneladas de produto, 

sendo que 10% da faturação total corresponde a produto exportado e o restante é vendido em 

território Português. A empresa Gelpeixe é detentora de muitas marcas de distribuidor, como por 

exemplo Continente, Intermaché, Pingo Doce, Auchan, Lidl e Makro. Para algumas destas marcas a 

empresa também opera para as suas marcas internacionais. 

A distribuição dos produtos da empresa é realizada em 100% pela sua frota no mercado tradicional e 

grossista onde a empresa é detentora de 16 veículos para esta distribuição; relativamente à 

distribuição moderna, ou seja, distribuição para as grandes superfícies e marca IGLO-OLÁ, a empresa 

realiza a sua distribuição quase na totalidade, detendo 6 veículos para o efeito. 

A Gelpeixe é uma empresa muito reconhecida no país, tem uma gama de produtos muito vasta. 

Inicialmente, apenas comercializava pescado ultracongelado, mas tem-se diversificado e também já 

comercializa outros produtos como vegetais, refeições prontas, salgados, sobremesas, carnes, entre 

outros. Desta forma, a empresa sentiu necessidade de introduzir algumas marcas associadas à marca 

Gelpeixe estando elas representadas nas figuras 9 e 10. 
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Deste modo, a empresa não tem como única especialização o peixe. O atual slogan da empresa é 

“Gelpeixe muito mais que peixe” (Figura 11), demonstrando assim aos consumidores que a empresa se 

diversificou. Esta tem sido galardoada com inúmeros 

prémios de renome, sendo que um dos mais 

importantes foi em 2009 quando foi considerada a 

melhor PME (Pequena Média Empresa) para 

trabalhar em Portugal, pela Revista Exame. Em 2012 

foi distinguida pelo IAPMEI como uma PME de 

Figura 11 - Slogan da empresa Gelpeixe 

 

 

b) Gelpeixe Delidu 

Produtos cárneos 

a) Gelpeixe Júnior 

Produtos destinados às crianças 

c) Gelpeixe Chef 

Produtos de pastelaria, 

doçaria e gelataria 

a) Gelpeixe Gourmet 

Produtos de alta gama 

b) Gelpeixe Profissional 

Produtos destinados à 

restauração e hotelaria 

c) Gelpeixe Representações 

Representação de outras 

marcas 

Figura 9 - Logótipos das marcas Gelpeixe. a) Gelpeixe Júnior. b) Gelpeixe Delidu. c) Gelpeixe Chef. 

Figura 10 – Logótipos das marcas Gelpeixe. a) Gelpeixe Gourmet. b) Gelpeixe Profissional. c) Gelpeixe Representações. 
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excelência. No mesmo ano foi ainda distinguida com mais dois primeiros lugares, sendo um o da 

melhor média empresa no prémio excelência no trabalho, avaliado pelo Diário Económico, e o outro o 

de melhor gestor de pessoas para Ricardo Figueiredo (diretor de produção), avaliado pela RH Marca 

Pessoal. 

No ano de 2013 também teve distinções. Ficou em 1º lugar no Prémio Masters da Distribuição – figura 

do ano da Produção para Manuel Tarré (CEO), avaliada pela revista Distribuição Hoje. Também foi 

galardoada Emília Aguiar (Diretora de Recursos Humanos) com o 3º lugar de Melhor Gestor de Pessoas 

pela RH marca Pessoal, e por último, a empresa foi eleita em 3º lugar para melhores empresas para 

trabalhar – setor indústria, pela revista Exame. 

A unidade industrial da Gelpeixe encontra-se dividida em três pisos, um deles de produção (laboração 

1 e 3) e os outros dois de escritórios e armazém de consumíveis. 

Piso 0 

O piso 0 é composto pela zona de produção, ou seja, as laborações 1 e 3; a zona de paletização; a zona 

de desagregação; os cais de expedição e de receção da matéria-prima; as câmaras de conservação; os 

escritórios dos departamentos logísticos; e o armazém. 

Relativamente à zona de produção, na laboração 1 laboram-se todos os produtos que sejam 

embalados em caixas de cartolina, realiza-se a evisceração do polvo, o respetivo corte (se necessário) e 

o embalamento. Também se embalam produtos em película retrátil (2ª pele). Agregada a esta 

laboração existe uma zona de desagregação de produto e uma zona de paletização. 

Na laboração 3 processam-se todos os outros produtos, ou seja, produtos embalados em sacos, em 

filmes, em caixas plásticas, etc. De igual modo à laboração 3, esta também tem uma zona de 

desagregação do produto que está isolada da restante zona de laboração. Dentro desta laboração, 

mas isolada, também está uma sala denominada de sala de etiquetas e caixas de cartão canelado 

(CCC), onde estão funcionárias a imprimir etiquetas para colocar nas embalagens dos produtos e 

também a fornecer CCC às linhas de produção. Estas caixas são identificadas com uma etiqueta onde 

consta toda a informação do produto em causa.  

Junto da laboração 3 existe uma zona refrigerada que se denomina de paletização. Esta zona recebe as 

CCC com os produtos no interior de todas as linhas de produção e o colaborador coloca cada caixa na 

respetiva palete e depois da palete concluída coloca a mesma na câmara de conservação. 
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Na empresa existe um caís de expedição e um cais de receção de matéria-prima. Os dois tipos de cais 

estão separados, pois deste modo as matérias-primas não se cruzam com os produtos acabados e 

também facilita a entrada nas respetivas câmaras de conservação. 

Relativamente às camaras de conservação, a empresa possui quatro, sendo uma para armazenar 

matéria-prima e as restantes três para armazenar produto acabado, estando todas a uma temperatura 

negativa de 20°C. Devido à Gelpeixe ser armazenista da marca Iglo-Olá, existem câmaras específicas 

para armazenar estes produtos. 

Piso 1 

O piso 1 é composto pelos escritórios dos departamentos de marketing, financeiro, recursos humanos, 

comercial Gelpeixe, comercial IGLO-OLÁ, qualidade e produção. Também é neste piso que se encontra 

o refeitório (com cozinha) e os balneários, compostos por cacifos, chuveiros e zona de wc. 

Piso 2 

O piso 2 é composto pelo armazém de consumíveis, que engloba todas as embalagens necessárias à 

produção, materiais e líquidos de limpeza, bem como outros materiais como fita-cola e cola. A 

organização deste armazém é conseguida devido a cada embalagem deter um código e cada local 

onde está localizada a mesma embalagem ter outro código. Desta forma as embalagens são sempre 

repostas na mesma posição no armazém. Neste mesmo armazém realiza-se a separação dos materiais 

para reciclagem e preparam-se os mesmos. 
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Parte I:  

3. Atividade de estágio na empresa Gelpeixe 

 

Sala de Produção: Laboração 1 

Na laboração 1 são realizadas diversas operações, mas maioritariamente é a embalagem de produtos 

em caixas de cartolina. Em algumas das marcas produzidas, a caixa de cartolina tem que ser marcada 

antes do embalamento. Esta marcação é realizada individualmente numa máquina apropriada e é 

composta por lote e data de validade. De seguida, o funcionário coloca o pescado no seu interior e 

uma máquina cola as partes laterais e fecha a caixa. Este equipamento também pode fazer a marcação 

do lote e validade, automaticamente, nas caixas, sendo que é efetuado nas laterias das caixas, e 

manualmente é efetuado na parte superior ou inferior das mesmas. Outra função de elevada 

responsabilidade realizada nesta laboração é o controlo visual de todas as caixas relativamente à 

escrita do lote e data de validade. Em todas as caixas têm que estar escritas estas duas menções de 

modo bem legível. 

 

Sala de Produção: Laboração 3 

Na laboração 3 realizam-se várias funções após o embalamento dos produtos, das quais se destaca a 

colocação de etiquetas em embalagens de produto acabado, o embalamento secundário em CCC, a 

identificação das CCC e o armazenamento das mesmas nas câmaras de congelação. 

Alguns produtos durante o processo de embalagem são logo etiquetados de modo automático, mas 

existem outros artigos em que o processo de embalagem é distinto do de etiquetagem. Desta forma, o 

processo de etiquetagem tem que ser manual e cuidado. A Gelpeixe exporta grande parte dos seus 

produtos, assim as etiquetas colocadas nesses produtos estão apresentadas em diversas línguas 

(inclusive a do país de exportação) ou apenas estão traduzidas na língua do país de exportação. A 

empresa tem o cuidado de introduzir informação importante para o consumidor, como por exemplo: 

como cozinhar o produto ou o tempo de cozedura do produto. De um modo geral, as etiquetas são 

apelativas e coloridas, pois a imagem exterior do produto é o chamado “cartão-de-visita” do 

consumidor, por isso uma boa e cuidada imagem é um excelente caminho para melhores vendas. 

Relativamente à embalagem e etiquetagem automática, as menções introduzidas são mais simples, 

mas referindo sempre as obrigatórias e fundamentais ao consumidor. 

Existem alguns produtos que são embalados automaticamente em sacos, mas os mesmos 

equipamentos não os selam de seguida, deste modo têm que existir funcionárias a certificar o peso de 
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cada embalagem e outras a selar os sacos. Nestas funções verifica-se a selagem dos sacos para que 

não se perca produto e também para verificar a quantidade de ar no interior (tem que ser mínima). A 

presença de ar no interior das embalagens não é benéfica para a qualidade do produto final, pois 

desencadeia reações de oxidação que em muitos casos podem tornar-se reações de rancificação. O 

aumento de volume também tem de ser aferido pois o saco corre o perigo de romper com maior 

facilidade, tanto no supermercado como na casa do cliente. 

 

- Sala das etiquetas e caixas de cartão canelado 

Dentro da laboração 3 existe uma zona que é uma sala isolada onde são elaboradas as etiquetas e 

onde estão armazenadas as caixas de cartão canelado disponíveis para a produção. Esta sala é isolada 

por questões de higiene. Os operadores que se encontram a exercer estas funções não podem exercer 

funções na sala de laboração. As CCC são fornecidas a cada linha de produção com uma etiqueta que 

identifica o produto que contém (etiqueta externa). Todas as etiquetas que são adicionadas aos 

produtos manualmente (etiquetas interiores) são elaboradas nesta sala. As informações colocadas nas 

etiquetas são muito importantes, sendo que as obrigatórias são: lote, validade, peso líquido, peso 

líquido escorrido, ingredientes e espécie do pescado. Estas funções são de elevada importância pois 

são fundamentais para a rastreabilidade dos produtos. 

Desde o dia 15 de dezembro entrou em vigor a nova lei da rotulagem. A Gelpeixe teve de alterar todos 

os seus rótulos. No âmbito da reformulação dos rótulos, foi desenvolvida no âmbito do presente 

estágio uma tarefa de elevada importância para a empresa: para o lançamento de 3 novos produtos 

Gelpeixe Junior, foi calculado o valor nutricional de cada produto. Cada produto era composto por um 

grupo de matérias-primas distintas, sendo que todas se encontravam no estado cru e congelado. Foi 

calculado o valor nutricional de cada matéria-prima, reportado para a quantidade existente na 

embalagem e somado à sua totalidade. 

Devido à nova lei da rotulagem a Gelpeixe começou a introduzir nos seus rótulos no início do ano de 

2014 o mar de captura do pescado, de modo que com a entrada em vigor da nova lei a menção 

estivesse bem intrínseca na empresa, pois anteriormente não seria obrigatório mencionar. 

 

Qualidade e Segurança Alimentar 

A indústria possui uma equipa formada e disciplinada responsável pelo controlo da qualidade e 

segurança alimentar. 

Visto que a empresa é certificada pelas normas ISO 9001 e ISO 22000, toda a organização da produção 

e controlo de qualidade estão de acordo com as exigências desses normativos. O manual HACCP é 
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revisto anualmente pela equipa responsável da qualidade e segurança alimentar e pela equipa 

responsável pela produção. 

A equipa da qualidade realiza funções diariamente que ajudam o bom funcionamento das salas de 

produção. São responsáveis por repor os detergentes e desinfetantes diariamente em todos os locais 

de uso e, de hora a hora, adicionarem nas águas das glaseadoras (tanques de vidragem) 19 mL de 

hipoclorito de sódio (HCl). Esta correção permite que não ocorram problemas nos teores de pH das 

águas que são provenientes do furo da indústria, e duas a três vezes por dia efetuam testes ao pH 

destas mesmas águas para verificar e confirmar que os teores estão dentro dos limites estabelecidos. 

Quando são rececionadas embalagens novas, esta equipa realiza análises microbiológicas, onde 

verifica a higienização das mesmas. Estas embalagens são colocadas em quarentena até se obter a 

confirmação de que os parâmetros microbiológicos se encontram dentro dos limites estabelecidos. 

Todos os produtos desta indústria têm um rótulo associado, desta forma todos têm que sofrer uma 

análise pormenorizada quando é rececionada a embalagem de modo a verificar a não ocorrência de 

erros. Os valores nutricionais têm que ser conferidos antes da impressão da embalagem para que 

estejam conformes, ação esta realizada pela equipa de controlo de qualidade. 

Esta equipa também está sempre em movimentação dentro das salas de produção, de modo a 

visualizar possíveis erros cometidos por parte dos colaboradores e alertar de modo a minimizá-los. 

Aleatoriamente em cada dia de produção escolhem-se 4/5 produtos onde esta equipa vai acompanhar 

todo o seu processo, ou seja, acompanha a temperatura e os processos de manuseamento desde a sua 

receção até à embalagem final. Este processo pretende compreender se as linhas de produção estão a 

trabalhar de modo vagaroso ou não, pois a temperatura é o fator fundamental nesta indústria e se a 

linha de produção for muito demorada o produto não mantém a temperatura ótima. 

O controlo do peso líquido escorrido do pescado, o controlo de qualidade da matéria-prima e o 

controlo de qualidade do produto acabado também são fatores conferidos pela equipa de qualidade e 

segurança alimentar. 

 

- Controlo do peso líquido escorrido do pescado 

No interior da sala de produção, laboração 3, existe uma zona que é da responsabilidade da equipa da 

qualidade e segurança alimentar, sendo uma zona de elevada importância. Trata-se de uma área onde 

se efetua o controlo do peso líquido escorrido dos produtos. Cada unidade de produto está envolvida 

numa camada de água (líquido de cobertura) que por lei tem que ser descontada ao valor do peso 

líquido pois não pertence ao produto em si, é apenas água adicionada. Deste modo, antes de se 

proceder à embalagem do produto, uma funcionária reúne uma amostragem do mesmo e realiza a 

operação. Esta operação consiste em, primeiramente, pesar cada unidade de produto, de seguida 
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mergulhar a mesma unidade em água entre 18°C e 20°C durante 6-7 segundos e por fim voltar a pesar. 

Realizando a diferença de pesos obtém-se a quantidade de líquido de cobertura que o produto 

continha. Desta forma, realiza-se esta mesma operação para um conjunto de amostras e calcula-se a 

média. Assim que se obtiver o valor informar-se-ão as funcionárias que estarão a processar este 

produto para que adicionem o volume de água determinado como tara do produto acabado. 

Esta operação repete-se para todos os diferentes produtos em produção na sala e também sempre 

que se alterar de lote de matéria-prima. Caso não se altere de lote, a cada hora realiza-se o mesmo 

teste para garantir o controlo e comprovar os valores anteriormente obtidos. 

Para uns produtos denominados de Mariscada (produto obtido pela mistura de diversos artigos, como 

por exemplo, miolo de camarão, miolo de amêijoa, miolo de mexilhão, amêijoa com casca, entre 

outros), nem todos os seus componentes têm na sua constituição líquido de cobertura. Desta forma a 

operação anteriormente descrita aplica-se aos componentes que o detêm e os restantes apenas são 

pesados. Assim também se controla o equipamento de embalamento automático, pois verifica-se se 

este está bem calibrado e coloca o peso certo de cada componente. 

Por dia é realizada uma nova ficha de cada produto, sendo que as repetições de testes são 

acrescentadas à ficha inicial do dia. Obtém-se assim um historial diário de cada produto que é 

fundamental para a rastreabilidade de cada produto. Nesta ficha de registos, que permanece guardada 

no sistema interno da empresa, registam-se dados como a hora da realização do teste, o lote da 

matéria-prima, o lote do produto acabado, a espécie de pescado, a temperatura da água da 

glaceadora e a temperatura e velocidade do túnel de criogenia. Esta ficha pode ser consultada por 

qualquer pessoa interna em qualquer computador na empresa. 

 

- Controlo de qualidade matéria-prima 

Outra atividade importante relacionada com a qualidade, mas neste caso com a qualidade da matéria-

prima, é o controlo realizado diariamente no cais de receção de matéria-prima. Neste local está 

sempre um colaborador que analisa parâmetros externos e internos do produto, sendo que os 

externos são principalmente:  

- A higiene dos carros transportadores da matéria-prima; 

-Se as caixas de produto estão intactas; 

- A existência da etiqueta e a sua conformidade de informação. 

Após todos os parâmetros externos se encontrarem conformes procede-se para os parâmetros 

internos. Analisam-se caixas de produto de três pontos do veículo de transporte: do início, meio e fim, 

sendo que na totalidade no mínimo têm que se realizar cinco amostragens. Como parâmetros internos 

verifica-se:  
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- A armazenagem do produto; 

- A cor do produto; 

- A existência de materiais estranhos; 

- O peso da caixa. 

O funcionário analisa e regista os resultados da observação dos referidos parâmetros. É preenchida 

uma ficha de registo onde se anexam fotografias tiradas no momento da análise. As fotografias são 

tiradas ao produto, à parte externa da caixa e à etiqueta da caixa. Por fim, para completar o registo de 

análises visuais, procede-se à medição de uma unidade de produto.  

Após toda a análise visual se encontrar conforme, procede-se à verificação do peso líquido escorrido 

do produto. Processa-se de igual modo à realizada na sala de produção. O valor do peso líquido 

escorrido é analisado com o intuito de se saber como o produto se encontra protegido, pois se o valor 

se encontrar muito baixo significa que o produto se encontra pouco protegido para ser armazenado. 

Nesse caso, as temperaturas negativas das câmaras de armazenagem consomem a camada de água 

envolvente até que chegam ao produto e o danificam, porque a camada é muito reduzida. Caso este 

valor seja muito elevado, significa que o produto tem uma camada de líquido de cobertura acima do 

desejado. Nesse caso, o peso dos produtos não estará correto porque os limites deste líquido não se 

encontram nos valores guia. 

Relativamente aos produtos que não possuem peso líquido escorrido, ou seja líquido de cobertura, e 

que se encontram embalados, o operador, após toda a análise visual descrita anteriormente, não 

procede para a verificação do peso líquido escorrido mas sim para uma segunda análise visual. Nesta 

segunda análise visual avaliam-se os parâmetros ao nível da embalagem do produto. Verifica-se a 

selagem, a existência de gelo e todas as menções obrigatórias como o lote e data de validade, sendo 

que estas têm que estar bem visíveis e sem erros. Por fim verifica-se se o produto em si era o 

pretendido e se não apresenta nenhuma não conformidade. 

Concluídos estes testes e tendo como resultado a conformidade, as matérias-primas são 

armazenadas nas câmaras de conservação. Nenhuma matéria-prima rececionada é armazenada sem 

antes sofrer estes testes e só pode ser laborada na sala de laboração se todos os registos 

apresentarem a conformidade e o funcionário responsável por estes testes aprovar a matéria-prima. 

Assim sendo, o mesmo funcionário dá entrada no sistema interno da quantidade da matéria-prima 

para a sala de produção poder utilizar.  

Estes registos são todos realizados e armazenados num sistema interno de acesso a todos os 

utilizadores, de modo a completar a rastreabilidade do produto e também são fundamentais para 

classificar os fornecedores, requisito obrigatório no referencial da ISO 9001. 
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Qualidade, Higiene e Segurança no Trabalho 

A empresa formou a equipa de Qualidade e Segurança Alimentar também em Qualidade, Higiene e 

Segurança no Trabalho e fez com que uma única equipa atuasse em dois pontos distintos. 

Esta equipa realiza diariamente um controlo de higiene do fardamento de cada funcionário; higiene 

das mãos e bancadas de trabalho; verifica se os funcionários estão a utilizar todos os utensílios 

obrigatórios de segurança e higiene (auscultadores, touca, bata e botas); verifica se existe peixe e 

poças de água no chão; verifica a utilização correta dos estrados (existem estrados apenas para colocar 

caixas com pescado e outros para colocar materiais sujos, com cores distintas), entre outras funções 

relativas a toda a segurança e higiene dos funcionários e espaços. 

Esta equipa também demonstra a preocupação perante os restantes colaboradores acerca das horas 

de pausa, de intensidade de ruído no interior da indústria, bem como do fardamento disponibilizado. 

São realizados periodicamente questionários aos funcionários acerca das condições de trabalho, do 

fardamento disponibilizado pela empresa e das condições do fardamento. 

A empresa tem sempre à disposição dos colaboradores e dos visitantes fatos térmicos apropriados 

para as baixas temperaturas. 

 

Consumíveis e Embalagens 

As embalagens são rececionadas na empresa e armazenadas no armazém no respetivo lugar. Existe 

um funcionário responsável por este armazém que também informa o sistema interno da quantidade 

rececionada de cada material. Nas salas de produção, diariamente contabilizam as embalagens e 

consumíveis que utilizam, de igual modo à entrada de produto. No mesmo sistema regista-se a 

quantidade utilizada obtendo-se assim os valores de stock. Este valor de stock informa qualquer 

pessoa interna da quantidade imediata disponível de cada embalagem. Este valor é muito importante 

pois está associado a um alerta para avisar o colaborador quando chega ao valor mínimo estipulado 

pela empresa. Os valores de stock são importantes visto que a empresa tem um elevado volume de 

negócios para as grandes marcas da distribuição portuguesa e desta forma não pode ter falta de 

embalagens para consequentemente não poder produzir. Para se iniciar este alerta construiu-se uma 

base de dados com todos os consumíveis e quantidades utilizadas no ano de 2013, obtendo-se uma 

média das quantidades utilizadas. Também foi contabilizado o tempo de produção e entrega dos 

consumíveis. Introduziu-se esse valor com uma margem de segurança para cada consumível. Sendo 

que este alerta se iniciou no mês de fevereiro, vai ficar em teste durante um ano. Esta boa prática faz 

com que a empresa poupe fundos monetários pois não tem excedência de consumíveis e evita multas 

às grandes distribuidoras por falta de produtos para entrega.  
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A empresa tem como objetivo uniformizar as embalagens, com o intuito de reduzir ainda mais custos, 

pois ao uniformizar poderá encomendar uma maior quantidade da mesma embalagem e o preço 

unitário reduzirá. Para que se possa compreender quais as embalagens que poderão uniformizar-se 

organizou-se uma amostra de cada uma e analisaram-se as suas características em paralelo com as 

características do produto a introduzir. Este estudo foi realizado durante o meu estágio na empresa e 

algumas das embalagens que necessitavam de reformulação foram uniformizadas em termos de 

tamanhos. 

 

Planeamento da produção 

O planeamento da produção é realizado de um modo muito objetivo e tendo em conta as 

encomendas, stock’s de matéria-prima, stock’s de produto acabado e disponibilidade de máquinas. 

Este é realizado diariamente, sendo que fica aprovado no dia anterior da laboração para que cada 

chefe possa preparar o trabalho do dia seguinte. 

Junto a cada plano de produção diário é agregado um conjunto com as etiquetas de todos os produtos 

daquele plano. Este conjunto (plano + etiquetas) é organizado e permanece na empresa, pois caso seja 

necessário poderá consultar-se algum lote ou produto, ou seja, é realizada mais uma vez a 

rastreabilidade dos produtos. Os planos relativos ao ano de 2013 estavam desordenados e 

desagregados das etiquetas, eu procedi à sua organização e arquivo. Relativamente aos planos do ano 

de 2014, assim que se finalizavam eram agregados às suas etiquetas e arquivados. 

Os planos de produção anteriormente descritos foram reformulados, tendo-se procedido à elaboração 

de uma base de dados com todas as informações relevantes para a produção do mesmo. Assim sendo, 

é constituída por código interno do produto, nome do produto, cliente/fornecedor, tipo de 

embalagem, quantidade de embalagem e especificações técnicas internas. Todas estas informações 

são importantes para os colaboradores da produção, pois são todos os requisitos dos clientes. Desta 

forma, ao elaborar o plano diário de produção, todas estas informações irão aparecer e nenhuma 

característica fundamental para o cliente será esquecida. 

Com a realização dos planos de produção diários verifica-se a rastreabilidade dos produtos Gelpeixe. 

Cada plano de produção é relativo a um lote, cada matéria-prima corresponde a um código interno e 

cada produto obtido é correspondido por um código também interno. Desta forma, no programa 

interno da empresa, quando se introduz um produto acabado, introduzem-se de igual modo os 

códigos que corresponderam às matérias-primas. Sempre que se necessitar de saber a rastreabilidade 

de um produto de determinado lote o sistema permite obter essas informações. 
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Importações 

A matéria-prima adquirida pela Gelpeixe é proveniente de todo o mundo. De um modo geral, todos os 

produtos estão sujeitos a taxas alfandegárias. Para os produtos isentos de taxas alfandegárias a 

Alfândega Portuguesa solicita um conjunto de documentos para a empresa importadora justificar a 

utilização desta matéria-prima. Estes documentos são guardados informaticamente e enviados para a 

Alfândega Portuguesa em modo papel. Após a receção das matérias-primas a empresa tem um ano 

para enviar toda a documentação para a Alfândega Portuguesa. 

 

Breves Conclusões 

De modo a concluir a Parte I do presente trabalho, seguem as principais competências adquiridas no 

âmbito do estágio na empresa Gelpeixe. 

Na zona de produção (laboração 1) é de salientar a importância da confirmação da marcação do lote e 

data de validade nas caixas de cartolina onde o produto é embalado. 

Na zona de produção (laboração 3) realça-se o cuidado no processo de embalagem, a higiene em toda 

a zona de produção, a certificação do peso das embalagens de enchimento manual, o controlo dos 

teores de pH das águas utilizadas nos processos de produção, bem como o controlo de higiene entre a 

sala de etiquetas e CCC e a zona de produção. 

Relativamente às funções exercidas pela equipa responsável pela Qualidade e Segurança Alimentar e 

Higiene, Segurança e Qualidade do trabalho é de importante interesse o controlo do peso líquido 

escorrido do produto, de modo a que se compreenda como controlar e verificar tanto a matéria-prima 

rececionada como o produto que se encontra em linha de produção. O controlo de produtos em linha 

de modo a compreender o tempo que demora a percorrer toda a linha de produção é muito 

importante, pois conseguem perceber-se as oscilações de temperatura que sofre. O controlo e 

aprovação da matéria-prima quando rececionada – uma matéria-prima em más condições proporciona 

um produto final indesejado. O controlo e verificação da higiene do fardamento dos funcionários, bem 

como o estado de conservação dos mesmos. 

O controlo de etiquetagem é de elevada importância, tanto a nível nutricional como a nível de lotes, 

datas de validade, mar de captura e espécie de pescado.  

A realização de análises microbiológicas às embalagens rececionadas e posterior aprovação dá 

certezas à empresa de que os seus produtos não serão contaminados pelas embalagens. 

O planeamento da produção, conciliando stock’s de matéria-prima e de produto acabado é de elevada 

importância para que não ocorram falhas de falta de matéria-prima ou excesso de produto acabado. 
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Deste modo o planeamento das encomendas das embalagens também tem elevada importância, pois 

nunca podem faltar embalagens para terminar produto. 

Por fim, há que salientar a rastreabilidade implementada na empresa. Todos os produtos terminados 

são introduzidos em cada lote onde existe o registo diário de todas as ações importantes na empresa, 

incluindo o registo do peso líquido escorrido de cada produto, as embalagens utilizadas, as etiquetas 

utilizadas, o equipamento onde foi produzido, os responsáveis pela linha de produção, pelo controlo 

de Qualidade e Segurança Alimentar, pela sala de produção, bem como, o responsável pela correta 

armazenagem do produto final na câmara de congelação até à expedição. 
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 Parte II: 

4. Análise Laboratorial dos subprodutos de pescado 

4.1. Materiais e Métodos 

4.1.1. Materiais 

A matéria-prima utilizada neste estudo foram subprodutos de salmão: serradura e aparas do pescado. 

A serradura é composta por pequenas porções de pescado que resultam do corte deste nas serras, 

podendo também denominar-se de farinha, pois o seu aspeto é semelhante a uma farinha. 

Posteriormente apenas se utilizou serradura, pois as aparas não apresentavam boas características 

para o método utilizado. A serradura e as aparas foram proveniente da empresa Gelpeixe, onde foram 

transportadas até ao IPMA e mantidas a temperaturas inferiores a -12°C até serem utilizadas no 

método de recuperação proteica por solubilização alcalina. 

 

4.1.2. Métodos 

4.1.2.1. Recuperação de proteínas por solubilização alcalina 
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Figura 12 - Diagrama de recuperação de proteínas através de solubilização alcalina. 
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Os concentrados de proteína de pescada foram produzidos utilizando o processo de solubilização 

alcalina de acordo com o método de Hultin et al. (2000), representado na figura 12. 

O processo primeiramente necessitou de preparação da matéria-prima, onde se triturou em porções 

mais pequenas a serradura.  

De seguida, procedeu-se à homogeneização dos subprodutos em água numa proporção de 1kg de 

aparas para 9 L de água fria/gelo, durante 1 minuto. 

No seguimento, colocou-se o homogeneizado num tanque com agitação e adicionou-se lentamente 

hidróxido de sódio (NaOH) 2M, provocando a subida do pH até ao valor de 11. Posteriormente, 

procedeu-se à centrifugação, utilizando uma centrífuga contínua (Westfalia Separator), onde sofreu 

uma centrifugação a 8500 xg. Após a centrifugação obteve-se o sobrenadante 1 onde estavam as 

proteínas solubilizadas e um resíduo essencialmente formado por peles, espinhas e impurezas do 

material. Este sedimento foi rejeitado.  

O sobrenadante 1 (solução de proteínas solubilizadas) foi colocado novamente no tanque de agitação 

onde se adicionou, lentamente, ácido clorídrico (HCl) 2M até a solução atingir um valor de pH de 5,5. 

Sendo este valor de pH o ponto isoelétrico das proteínas, estas agregam-se para posteriormente 

precipitarem. Esta solução foi, por sua vez, novamente bombeada para a centrífuga contínua 

(Westfalia Separator) e centrifugada a 10000xg, de onde resultaram dois materiais, o sobrenadante 2 e 

um sedimento que corresponde às proteínas recuperadas.  

Relativamente ao sobrenadante 2, este ainda possuía algumas proteínas dissolvidas, mas o seu teor 

não era relativamente elevado que se justificasse uma segunda centrifugação. Deste modo, se este 

processo se realizasse sempre em contínuo, este sobrenadante seria a água de homogeneização do 

subproduto de pescado no início do método.  

As proteínas recuperadas foram secas por um processo de liofilização, tendo-se obtido um pó que foi 

armazenado à temperatura de congelação, (Figura 13). 

Neste processo foram utilizadas 2975g de material fresco de salmão dos quais se obtiveram 742,6g de 

proteínas recuperadas e liofilizadas. Desta forma, pode-se assumir que por cada 1000g de material 

fresco obtém-se aproximadamente 250g de proteína recuperada e liofilizada. 
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Figura 13 – Aspeto de proteínas de salmão recuperadas a partir dos subprodutos após liofilização. 

 

4.1.2.2. Avaliação da composição Química 

Relação proteína bruta/proteína total 

A proteína bruta das amostras de “serradura” (material fresco) e de proteína recuperada liofilizada  foi 

determinada pelo método de Dumas no equipamento modelo, LECO protein/nitrogen analyser FP-528 

(LECO Corp., St. Joseph, USA). Neste método o azoto total foi determinado pelo método de combustão 

no sistema da LECO, sendo o teor em proteína bruta o resultado do azoto multiplicado pelo fator de 

conversão 6,25. 

Matéria gorda livre 

Os teores em matéria gorda livre das amostras de “serradura” e de proteína recuperada liofilizada 

foram determinados segundo o procedimento técnico/analítico interno do IPMA, baseado na norma 

portuguesa NP 1972 (1992) (método de Soxhlet modificado). 

Humidade 

A determinação da humidade das amostras de “serradura” e de proteína recuperada liofilizada foi 

efetuada por diferença de peso de acordo com o procedimento técnico/analítico utilizado no IPMA, 

baseado na norma portuguesa NP 2282 (1991) (método gravimétrico em estuda a 105°C). 

Cinza Total 

O doseamento da cinza total das amostras de “serradura” e de proteína recuperada liofilizada foi 

realizado por mineralização a 550°C em mufla, segundo o procedimento técnico/analítico utilizado no 

IPMA, baseado na norma portuguesa NP 2032 (1988). 
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4.2. Resultados e Discussão 

4.2.1. Composição Química 

Na tabela 1 são apresentados os valores da composição química dos subprodutos de salmão (matéria-

prima original) e das proteínas recuperadas liofilizadas, após precipitação no ponto isoelétrico. 

 

Tabela 1 - Valores da composição química dos subprodutos de salmão e proteínas recuperadas secas. Os valores 
apresentados correspondem à média e desvio padrão de 3 determinações.  

Amostra Gordura (%) Humidade (%) Cinza (%) Proteína (%) 

Subprodutos de 
salmão 

4,98 ± 0,2 73,81 ± 0,7 1,84 ± 0,05 21,21 ± 0,33 

Proteína 
recuperada seca 

19,56 ± 0,3 4,44 ± 0,2 0,99 ± 0,01 73,75 ± 0,06 

 

 

Da observação da tabela podemos afirmar que o produto da recuperação das proteínas apresenta um 

teor proteico 73,75% (m/m), valor este bastante superior que o teor em proteína dos subprodutos de 

salmão (21,21%). Obtendo-se assim um concentrado proteico e não um isolado. Para se obter um 

isolado proteico, os teores de proteína teriam que ser superiores a 90%. O teor de proteína foi 

bastante superior na amostra seca devido ao facto de o processo de separação de proteínas ter 

resultado na liofilização que removeu a água e assim concentrou todos os componentes., sendo que os 

teores em humidade da proteína recuperada seca são de 4,44% enquanto no subproduto de salmão 

são 73,81%. Os teores em gordura não são tão reduzidos como os valores em humidade e cinza em 

ambas as amostras, pois este pescado é rico em gorduras.  

Em estudos semelhantes mas com outro pescado (pescada) utilizado como matéria prima Pires (2008), 

e Tomé (2012) obtiveram alguns resultados semelhantes nos teores de humidade e cinza, 

relativamente aos teores de gordura e proteína compreende-se a diferença devido à constituição do 

pescado ser diferente. 

Pires (2008) apresenta resultados que ao comparar com o estudo realizado se observa que o teor de 

gordura é bastante diferente, pois o salmão como pescado é mais rico em gordura do que a pescada. 

Relativamente à humidade no material fresco apresentam diferença em 7 pontos percentuais. Na 

cinza os valores são muito idênticos. 
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Tomé (2012) apresentou resultados para a composição em proteína recuperada seca superior, sendo 

de esperar, pois a pescada é um pescado mais magro o que resulta na sua composição superior em 

proteína e inferior em gordura. 

Tonial (2010) apresentou resultados de um estudo semelhante para a mesma espécie piscícola, salmão 

(Salmo salar L.), onde se pode verificar que os teores são muito semelhantes, apresentando apenas 

ligeiras diferenças no teor em gordura e no teor em proteína.  
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Parte III 

5. Projeto Industrial de uma linha de produção de concentrados de 

proteína de pescado provenientes dos subprodutos 

 

O interesse em projetar uma linha de produção de concentrados proteicos provenientes dos 

subprodutos de pescado resultou do facto de a empresa Gelpeixe gerar valores de subprodutos 

elevados que não são devidamente valorizados. Os subprodutos gerados apenas são vendidos para 

alimentação animal, cuja rentabilização é mínima. 

A empresa dispõe de área suficiente para implementar uma linha de produção de proteínas de 

pescado. Deste modo efetuou-se um estudo sobre a viabilidade da implementação de uma linha de 

recuperação de proteína. Para tal, avaliaram-se todo o tipo de equipamentos e todos os custos 

associados aos mesmos. 

Primeiramente, analisou-se o volume de subprodutos gerados na indústria e concluiu-se que no ano 

de 2013 esta vendeu para outras indústrias 138.145kg de farinha, pós e pellets, dos quais apenas 

43.500kg correspondem a farinha, ou seja, o material de possível utilização neste processo. 

Como verificado em processo laboratorial, por cada 1000g de material utilizado obtém-se 250g de 

proteínas recuperadas e liofilizada, assim dos 43.500kg de material para extração obtinha-se um valor 

de proteína recuperada seca por liofilização de 10.875kg. 

Para implementar esta linha de produção estão inerentes custos de investimento, custos fixos e custos 

variáveis. 

Tendo por base o estudo laboratorial realizado no IPMA, foi possível estabelecer o conjunto de 

equipamentos necessários para a recuperação das proteínas a partir de subprodutos gerados. Na 

tabela 2 resumem-se os equipamentos envolvidos e os custos associados a cada um, correspondendo 

assim aos custos de investimento. 
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Tabela 2 - Equipamentos necessários para implementar uma linha de produção de concentrados proteicos de pescado e 
respetivos custos. 

Equipamentos Quantidade Preço unitário Preço 

Linha de 

produção 

Tanque de receção 1 1.000,00€ 1.000,00€ 

Picadora de pescado  1 33.000,00€ 33.000,00€ 

Tanque com agitação 1 1.500,00€ 1.500,00€ 

Bomba centrífuga 1 8.000,00€ 8.000,00€ 

Centrífuga contínua  1 112.400,00€ 112.400,00€ 

Tanque de armazenagem 1 1.000,00€ 1.000,00€ 

Tubagens diversas 1 4.000,00€ 4.000,00€ 

Sistema de controlo 1 4.000,00€ 4.000,00€ 

SUB-TOTAL 1 164.900,00€ 

Spray driers- SD06A 1 27.340,00€ 27.340,00€ 

SUB-TOTAL 2 27.340,00€ 

Total 192.240,00€ 

 

Após a análise da tabela 2 verifica-se que o custo de investimento para instalar a linha de produção de 

concentrados proteicos é de 192.240,00€. A empresa teria que ceder um espaço de uma câmara de 

conservação para armazenar o produto. 

 

 

 

Figura 14 – Imagem ilustrativa da linha de produção de concentrados proteicos. 

 

 

1 -Tanque de receção; 2 - Picadora de pescado; 3 - Tanque com agitação; 4 - Centrífuga contínua; 

5 - Tanque de armazenagem e 6 - Spray driers. 
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Os custos fixos dizem respeito ao vencimento do colaborador, seguros, segurança social, contratos de 

manutenção bem como despesas de armazenamento do produto final. Todos estes custos encontram-

se representados na tabela 3. 

Tabela 3 - Custos fixos associados á implementação de uma linha de produção de concentrados proteicos 

Custos Fixos Mensal (€) Anual (€) 

Colaborador 500 6000 

Segurança Social 100 1200 

Seguro de acidentes de 

trabalho 
20 240 

Contratos de manutenção 100 1200 

Armazenamento do produto 

final 
1000 12000 

TOTAL 1720 20640 

 

Os custos variáveis dizem respeito à produção, ou seja, representam os gastos diários na indústria ao 

nível de gastos de água, de eletricidade, de material utilizado na embalagem, análises laboratoriais, 

entre outros gastos, como se pode verificar na tabela 4. 

 

 

Tabela 4 - Custos variáveis associados á implementação de uma linha de produção de concentrados proteicos 

Custos Variáveis Anual (€) 

Água Proveniente de furo 

Eletricidade 30000 

Despesas de Manutenção 3500 

Embalagens 12640 

Análises laboratoriais 2500 

Despesas imprevistas 5000 

TOTAL 53640 

 

 

 

Para avaliar quais os possíveis compradores deste material, analisou-se o consumo humano de 

suplementos alimentares, tendo-se verificado interessados por parte de algumas empresas que 
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comercializavam esses produtos. Efetuaram-se questionários personalizados a algumas dessas 

empresas, de modo a verificar qual seria o possível valor que as mesmas estavam dispostas a pagar 

pelo concentrado proteico. Verificou-se que o valor que cada empresa se disponibilizou a pagar por 

este produto foi bastante reduzido, sendo de aproximadamente 8€ por kg. Outras empresas do 

mesmo ramo recusam-se a utilizar o produto, por ser proteína de origem animal. Desta forma, como 

receitas, prevê-se um valor de 87.000€ anuais. 

De modo a compreender a análise de investimento, calculou-se o Cash Flow, Valor Atualizado Líquido 

(VAL) e o Retorno sobre o investimento (ROI). 

A tabela 5 demonstra o Cash Flow referente ao projeto, onde são visíveis os custos de investimentos, 

custos fixos, custos variáveis, custos totais e as receitas totais.  

Tabela 5 - Cash Flow 

 
Ano 0 
(2014) 

Ano 1 
(2015) 

Ano 2 
(2016) 

Ano 3 
(2017) 

Ano 4 
(2018) 

Ano 5 
(2019) 

Ano 6 
(2020) 

Ano 7 
(2021) 

Ano 8 
(2022) 

Custos de 
Investimento 

192240 
        

Custos Fixos - 20640 20640 20640 20640 20640 20640 20640 20640 

Custos 
Variáveis 

- 53640 53640 53640 53640 53640 53640 53640 53640 

Custos Totais 192240 74280 74280 74280 74280 74280 74280 74280 74280 

Receitas 
Totais 

- 87000 87000 87000 87000 87000 87000 87000 87000 

Cash Flow -192240 12720 12720 12720 12720 12720 12720 12720 12720 

Cash Flow 
atualizado 

-192240 
-

17952
0 

-
16680

0 

-
15408

0 

-
14136

0 

-
12864

0 

-
11592

0 

-
10320

0 
-90480 

 

 
Ano 9 
(2023) 

Ano 10 
(2024) 

Ano 11 
(2025) 

Ano 12 
(2026) 

Ano 13 
(2027) 

Ano 14 
(2028) 

Ano 15 
(2029) 

Ano 16 
(2030) 

Custos de 
Investimento 

        

Custos Fixos 20640 20640 20640 20640 20640 20640 20640 20640 

Custos 
Variáveis 

53640 53640 53640 53640 53640 53640 53640 53640 

Custos Totais 74280 74280 74280 74280 74280 74280 74280 74280 

Receitas Totais 87000 87000 87000 87000 87000 87000 87000 87000 

Cash Flow 12720 12720 12720 12720 12720 12720 12720 12720 

Cash Flow 
atualizado 

-77760 -65040 -52320 -39600 -26880 -14160 -1440 11280 
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O Valor Atualizado Líquido consiste na rentabilidade do projeto durante o período em análise. Este é 

obtido através da equação seguinte:  

 

, em que “i” representa a taxa de atualização e no caso em estudo foi de 10% 

e “n” representa o período em análise (17 anos). 

 
 
O valor obtido foi de: 
 

VAL -92722 

 

Para o projeto ser viável, este parâmetro terá que ser positivo. No projeto em causa este valor não 

atingiu o valor positivo, sendo que se conclui que o projeto não apresenta viabilidade financeira, tal 

como está equacionado. 

 

O Retorno Sobre o Investimento representa o retorno monetário que se tem por cada unidade de 

capital investido permitindo determinar o nível de rendimento das aplicações. Se o projeto apresentar 

um valor de ROI=1, significa que o VAL é nulo. Se o ROI>1, o VAL apresenta um valor positivo o projeto 

é rentável. Para um ROI<1, significa que para a taxa de atualização utilizada, o VAL, é negativo, deste 

modo a rentabilidade do projeto é colocada em causa.  

Este valor é obtido dividindo o VAL pelo Investimento Inicial.  

 
No projeto em causa obteve-se um valor de: 
 

ROI -0,48 

 
Tendo em conta que o valor obtido foi inferior a 1, o projeto não é rentável. 
 
Como conclusão, e analisando todos os indicadores económicos anteriores, conclui-se que o projeto 

não é economicamente viável, tendo também em consideração que apenas terá retorno no final do 

Ano 16 (2030). Estas conclusões estão consideradas pelos pressupostos que se estabeleceram. Pode 

haver alterações substanciais destas conclusões caso seja possível reduzir os custos de investimentos, 

os custos fixos ou de operação. No entanto, caso seja possível aumentar o preço de venda do 

concentrado proteico e os volumes a produzir anualmente, a análise será facilmente mais favorável. 

Caso se consiga aumentar o rendimento do processo (que foi de 4%) a alteração do estudo de 

viabilidade financeira é imediata. 



Parte III 
 

40 
 

A empresa Gelpeixe no passado ano de 2013 vendeu todos os subprodutos gerados na indústria a 

outras indústrias, vendendo assim 138.135kg de subprodutos obtendo um rendimento de 17.300€. 

Tendo em conta que apenas ao fim de 16 anos a empresa conseguia obter um valor em rendimento 

positivo e mesmo assim inferior ao obtido apenas na venda, conclui-se que a empresa poderá apenas 

continuar a realizar todos os procedimentos como já faz há alguns anos onde se baseia em armazenar 

todos os subprodutos gerados e vender a empresas que apenas se destinam a transformar os mesmos 

em alimentação para animais. 

 

 

 

5.1. Análise SWOT de uma linha de recuperação de proteínas de pescado 

 

Com o intuito de diagnosticar os pontos fortes, pontos fracos, as ameaças e as oportunidades deste 

projeto de recuperação de proteínas de pescado, foi elaborada uma análise SWOT. As respostas às 

questões foram avaliadas por mim, tendo em conta a análise da empresa e do projeto (apresentadas 

no Anexo I). A sua esquematização gráfica é apresentada de seguida, de forma a facilitar a 

identificação dos parâmetros estudados e assim facilitar a realização de ações corretivas com o intuito 

de transformar pontos fracos em pontos fortes e as ameaças em oportunidades (figura 15,16, 17 e 18) 
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Figura 15- Forças de uma linha de recuperação de proteínas de pescado. 

 

 

Figura 16 – Fraquezas de uma linha de recuperação de proteínas de pescado. 
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Figura 17 – Ameaças de uma linha de recuperação de proteínas de pescado. 

 

Figura 18 – Oportunidades de uma linha de recuperação de proteínas de pescado. 
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Figura 19 – Conjugação da Análise SWOT 

 

Da elaboração da análise SWOT representada graficamente, obtiveram-se vários outputs, 

nomeadamente das forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, que compiladas num fazem-se 

representar num só gráfico na figura 19. 

As principais forças do projeto são a competência, perícia competitiva e técnica, curva de experiência, 

economia de escala, pressão competitiva e desenvolvimento de produto. Como maiores fraquezas 

apresenta a linha de produto e os recursos financeiros. Surgem como oportunidades as perspetivas, os 

mercados, a melhoria de produto, a integração vertical e o comércio estrangeiro. As ameaças 

inerentes devem-se aos produtos substitutos, ao ciclo de negócios, ao poder do comprador, às 

barreiras à entrada e à tecnologia. 

No conjunto, obteve-se um resultado positivo, ou seja, a soma do número de ameaças e fraquezas é 

inferior à soma de forças e oportunidades. Identificaram-se 47 ameaças e fraquezas e 57 forças e 

oportunidades, obtendo-se assim um resultado positivo de 10 pontos. 

Das fraquezas e ameaças identificadas as que facilmente são ultrapassáveis são os recursos 

financeiros, que podem ser obtidos através de concursos a projetos universitários ou europeus e a 

tecnologia que poderá ser ultrapassada com a transmissão de informação e melhorias de projeto.  
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6. Conclusões 

A transformação de pescado congelado é uma atividade industrial que tem evoluído o seu valor de 

vendas. O consumo de alimentos de fácil preparação culinária tem aumentado. Devido ao stress do 

quotidiano a população opta por consumir alimentos de elevada durabilidade (poupa idas ao 

supermercado) e custo reduzido. O pescado congelado é um desses casos, desta forma a empresa 

Gelpeixe tem respondido ao mercado. A empresa é certificada por duas normas, a ISO 9001 e ISO 

22000, tendo por objetivo próximo alcançar a certificação IFS. Desta forma, é uma empresa que 

cumpre os requisitos implementados pelas normas e assim torna-a uma empresa metódica em termos 

de controlos. 

A segurança e higiene alimentar são dois fatores compreendidos pelas normas, mas que a empresa 

complementa com outros registos e verificações diárias. 

Neste trabalho prático realizou-se um estágio na empresa Gelpeixe, onde se pode comprovar que a 

empresa cumpria todos os requisitos implementados pelas normas e acrescentava alguns internos. Ao 

desenvolver diariamente as atividades correspondentes ao Engenheiro Alimentar, compreendeu-se 

como se planifica e gere uma indústria de tamanha grandeza, de modo a minimizar as quebras e 

aumentar as vendas e consequentemente os lucros. A inovação de produtos, mais concretamente 

neste caso de embalagens, é fundamental para que as vendas e o sucesso da empresa cresçam.  

No trabalho experimental associado ao estágio e realizado no IPMA recuperaram-se as proteínas de 

subprodutos provenientes da empresa Gelpeixe, de modo a valorizar os mesmos. Esta recuperação 

proteica foi realizada com sucesso por solubilização proteica. A posterior liofilização levou à obtenção 

de proteínas recuperadas de salmão secas com valores de proteína brutal/proteína total, matéria 

gorda livre, humidade e cinza total interessantes na sua utilização neste estudo prático.  

Posteriormente, também se estudou a possibilidade de construção de uma unidade de recuperação de 

proteínas dos subprodutos na unidade industrial da Gelpeixe. Para a projeção da linha de fabrico fez-

se o levantamento dos custos associados à construção da mesma e concluiu-se que o custo inicial dos 

equipamentos é muito elevado. De modo a perceber o retorno do investimento, contactaram-se 

possíveis compradores do produto final de modo a compreender qual o valor que estariam dispostos a 

pagar pelo mesmo e que quantidades comprariam. Após os contactos e análise, concluiu-se que os 

possíveis compradores estão dispostos a pagar valores muito reduzidos (8€ por kg), enquanto pagam 

por proteínas de origem vegetal ou de origem animal: soro de leite cerca de 20€ por kg. Desta forma, e 

após análise dos indicadores económicos concluiu-se que o projeto apenas teria o seu Cash Flow 

positivo ao fim de 16 anos, ou seja, se fosse implementado no início do ano de 2014 apenas teria um 

saldo positivo no ano 2031. Também após análise dos indicadores económicos todos demonstram que 
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a viabilidade do projeto é colocada em causa. A construção da linha de recuperação de proteínas 

provenientes de subprodutos gerados na indústria de pescado é possível de construir, o seu retorno 

financeiro é que será demasiado lento, devido aos custos associados e a uma reduzida valorização do 

produto obtido por parte de possíveis compradores. 
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7. Perspetivas futuras  

Para continuação deste trabalho seria interessante analisar quimicamente todos os subprodutos de 

pescado obtidos na Gelpeixe, ou seja, provenientes das diferentes espécies de pescado. Compreender 

desta forma quais os rendimentos de extração de cada espécie e se existiria a hipótese de se misturar 

diferentes espécies na mesma recuperação proteica, pois cada espécie de pescado tem diferentes 

teores de proteína e gordura. 

Também seria importante compreender se a extração da gordura dos subprodutos de pescado gordo 

seria rentável e compreender de sua forma a empregabilidade dos óleos extraídos.  

O contacto com outros fornecedores e testar em equipamentos dos mesmos o que foi realizado em 

laboratório. 

Criando parcerias com empresas formuladores de bebidas energéticas ou de suplementos alimentares, 

teria interesse testar a incorporação deste concentrado proteico a nível de sabor, textura e cor.  

Realizar uma sondagem de forma a compreender a quantidade de subprodutos de pescado gerados 

em Portugal e a sua integridade de forma a compreender se seria vantajoso para a Gelpeixe abranger 

a sua linha de produção de concentrados proteicos a todos os subprodutos gerados em Portugal e não 

apenas para os gerados na própria indústria.  
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9. Anexos 

Anexo I – Questões da análise SWOT 

 

Tabela 6 - Questões da análise SWOT, Forças. 

Forças 

Pergunta Resposta Categoria 

Elevado nível e competência Acordo Competência 

Perícia de competição Acordo Perícia Competitiva 

À frente na curva de experiência Acordo Curva de Experiência 

Recursos financeiros adequados Não Concordo/Desacordo Recursos Financeiros 

Boa reputação relativamente aos compradores Não Concordo/Desacordo Reputação 

Líder de mercado reconhecido Não Concordo/Desacordo Liderança de Mercado 

Áreas funcionais bem concebidas Não Concordo/Desacordo Design Organizacional 

Acesso a economias de escala Acordo Economia de Escala 

Ausência de pressão competitiva Acordo Pressão Competitiva 

Tecnologia patenteada Desacordo Tecnologia Própria 

Campanhas publicitárias melhores que a 

concorrência 
Não Concordo/Desacordo Marketing Efetivo 

Bons na criação de novos produtos Acordo Desenvolvimento de Produto 

Gestão forte Não Concordo/Desacordo Gestão 

Capacitação Tecnológica Acordo Perícia Técnica 

Vantagem Custo/Preço Não Concordo/Desacordo Custo/Preço 
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Tabela 7 - Questões da análise SWOT, Fraquezas. 

Fraquezas 

Pergunta Resposta Categoria 

Sem orientação estratégica clara Desacordo Estratégia 

Instalações serão obsoletas Desacordo Instalações 

Falta de gestão e talento Desacordo Gestão 

Falta de competência Desacordo Competências Chave 

Historial fraco na implementação de estratégia Não Concordo/Desacordo 
Implementação da 

Estratégia 

Problemas internos de operação Não Concordo/Desacordo Operações Interna 

Falta de investigação e desenvolvimento Desacordo I&D 

Linha de produtos pouco variada Acordo Linha de produto 

Fraca imagem no mercado Não Concordo/Desacordo Imagem de Mercado 

Conhecimentos de marketing abaixo da média Não Concordo/Desacordo Capacidade de Marketing 

Não é possível financiar mudanças de estratégia Acordo Recursos Financeiros 

Aumento de custos globais face aos concorrentes Não Concordo/Desacordo Estrutura de Custos 

Deter baixa rentabilidade Não Concordo/Desacordo Rentabilidade 
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Tabela 8 - Questões da análise SWOT, Oportunidades. 

Oportunidades 

Pergunta Resposta Categoria 

Possível servir alguns grupos adicionais de clientes Sim Perspetivas 

Existem novos mercados ou segmentos de mercado para 

entrar 
Sim Mercados 

Possível adequar os nossos produtos às necessidades dos 

clientes 
Sim Melhoria de Produto 

Possível diversificar os nossos produtos Talvez Expansão da linha de produtos 

Possível controlar o fornecimento e abastecimento Sim Integração Vertical 

A queda de barreiras é a abertura de mercados estrangeiros Sim Comercio Estrangeiro 

Os nossos rivais estão a tornar-se complacentes Não Complacência do rival 

O mercado está a crescer mais rapidamente do que no 

passado 
Não Crescimento de Mercado 

Menos requisições regulatórias facilitariam a nossa atividade Talvez Atividade regulatória 

 

Tabela 9 - Questões da análise SWOT, Ameaças. 

Ameaças 

Pergunta Resposta Categoria 

Existem rivais estrangeiros low-cost Não Competição Estrangeira 

As vendas de produtos substitutos estão a aumentar Sim Produtos substitutos 

O mercado está a crescer mais lentamente que o esperado Não Crescimentos do mercado 

Existem mudanças adversas nas taxas de câmbio ou políticas 

de comércio 
Não 

Ambiente de trocas com o 

comércio estrangeiro 

As exigências regulamentares são um custo Talvez Regulamentação 

Somos vulneráveis a mudanças no ciclo de negócio ou 

recessões 
Sim Ciclo de Negócio 

Os nossos clientes e fornecedores estão a ganhar poder de 

negociação de preço 
Sim Poder do comprador/fornecedor 

Os gostos do comprador estão modificar-se para direções fora 

do nosso alcance 
Talvez Necessidade do mercado 

As mudanças demográficas estão a ter impacto negativo no Não Demografia 
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negócio 

A entrada no nosso tipo de negócio é fácil Sim Barreiras à entrada 

A tecnologia pode mudar a indústria rapidamente Sim Tecnologia 

 


