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TECNOLOGIAS INOVADORAS:
ECONOMIA CIRCULAR NA

INDÚSTRIA DAS CONSERVAS 

PRODUÇÃO DE HIDROLISADOS PROTEICOS  PARTIR DOS
SUBPRODUTOS (CABEÇAS, VÍSCERAS, PELE E ESPINHAS)

EXTRAÇÃO DE ÓLEOS DE PEIXE ENRIQUECIDOS EM
ÔMEGA 3 COM TECNOLOGIAS VERDES

PRODUÇÃO DE ÁCIDOS GORDOS VOLÁTEIS
(AGVS) A PARTIR DE EFLUENTES

/  C O N S E R V A L P R O J E C T . C O M  /

FERMENTAÇÃO ANAERÓBICA
Processos de membranas para a

concentração e separação seletiva
dos ácidos gordos e produtos de

interesse para o mercado.

SEPARAÇÃO COM 
MEMBRANAS E PURIFICAÇÃO

Transformação do carbono
orgânico presente na água em

AGVs de interesse (acético,
propiónico, butírico, …)

Ajuste do pH e gorduras
aos requisitos do

fermentador anaeróbico.

PREPARAÇÃO ÁGUA RESIDUAL

O desenvolvimento tecnológico
e a validação de uma nova
tecnologia anaeróbica de
 obtenção de AGVs.

Obtenção de ácidos acético, propiónico,
butírico… matérias-primas para as
indústrias químicas,  bioplásticos ou 
 biocombustíveis.

Conservação do sistema bentónico
(ecossistemas aquáticos) que
rodeiem as fábricas.

HIDRÓLISE ENZIMÁTICA CONCENTRAÇÃO
POR MEMBRANAS 

SECAGEM

SECAGEM EXTRAÇÃO COM CO2
SUPERCRITICO
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Obtenção de óleos de
peixes com maior percentagem

de ômega 3. Produto muito
procurado, principalmente no

mercado de alimentos funcionais.

A tecnologia de hidrólise permite o
processamento integral dos subprodutos da
indústria de conservas, materializando-os em
novos produtos com interesse de mercado. 

Otimização do processo de hidrólise e
concentração, com foco na obtenção de
peptídeos bioativos de interesse
(antioxidantes, hepatoprotetores,
antiinflamatórios ...)

Seleção de proteases e parâmetros
operacionais que levarão à quebra
ideal de moléculas de proteína em
peptídeos de tamanhos diferentes.

Purificação e concentração das
frações peptídicas de interesse

devido à sua bioatividade.

Estabilização de frações por
secagem por pulverização
para preservar o produto

final de interesse

Secagem convectiva de baixa
temperatura para preservar a

qualidade do óleo e condicionamento
da matéria-prima para extração
supercrítica (<10% de humidade). 

Ajuste de pressão <400 bar e
temperatura para maximizar a

extração de óleo.


