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Introdución 
Os produtos da pesca e da acuicultura ocupan un lugar moi importante na dieta dos 
seres humanos desde épocas moi temperás na súa historia. En xeral, o consumo de 
proteína de peixe e marisco permitiu un desenvolvemento significativo dos grupos, 
poboacións e culturas que tiveron acceso a este recurso, mesmo se chegou a suxerir que 
o consumo da graxa característica do peixe, ácidos graxos omega-3, como un dos 
factores máis importantes no desenvolvemento do cerebro do Homo sapiens (Cunnane, 
2006).  
 
Nos últimos 65 anos a produción pesqueira e de acuicultura experimentou un 
incremento espectacular, pasando de apenas 20 millóns de toneladas en 1950 ata os 
171 millóns de toneladas que se produciron en 2015 ( FAO, 2018). Ademais, o consumo 
de peixe foi aumentando a un ritmo superior ao do crecemento da poboación mundial 
ata alcanzar na actualidade un consumo medio no planeta de 20 kg de produtos da pesca 
e acuicultura/per cápita.  
 
Por tanto, os produtos da pesca e acuicultura están a gañar relevancia a nivel global e, 
de feito, estímase que o consumo medio de peixe no mundo representa ao redor do 
20% da proteína de orixe animal que se consome. Ademais de importante fonte de 
proteínas, o consumo de peixe supón unha achega de graxa saudable,  oligoelementos 
importantes como o  selenio, vitaminas, sendo ademais un alimento baixo en sal. 
 
Nas tres últimas décadas os sistemas de pesca, conservación, transporte e 
comercialización do peixe e produtos da acuicultura avanzaron ata o punto de propiciar 
un mercado global deste tipo de alimentos. Por iso, é imprescindible dispoñer dos 
adecuados sistemas de xestión da explotación dos recursos, e mellores sistemas de 
control de calidade, seguridade, etiquetaxe e trazabilidade que aseguren que os 
consumidores reciben produtos sostibles, de calidade e cunha correcta identificación. 
 
 A Unión Europea (UE) é líder mundial en ofrecer as máximas garantías aos 
consumidores nun mercado 
globalizado. Para iso, desde 2005 
estableceu a obrigatoriedade de 
que os distintos operadores na UE 
rexistren os datos asociados á  
trazabilidad dos produtos da pesca 
e acuicultura (Regulamento 
Europeo 178/2002). Doutra banda, 
a  trazabilidad non só beneficia aos 
consumidores, senón que ofrece 
considerables vantaxes aos 
distintos operadores da cadea de valor, entre as que se poden mencionar: unha maior 
eficacia á hora de retirar do mercado lotes de produto con defectos ou en mal estado, 
maior grao de confianza nos consumidores, información máis transparente sobre a orixe 
e o modo de produción deste tipo de produtos. 

Trazabilidade: coñecer a historia dun produto desde 
o mar ata a mesa 



 

 
 

Doutra banda, a etiquetaxe é a 
ferramenta que permite aos 
consumidores coñecer a información 
necesaria á hora de adquirir un 
determinado produto. Desde a 
entrada en vigor da Lei Xeral de 
alimentos da UE (Regulamento  EC Nº 
178/2002), o tipo e a cantidade de 
información a incluír nas etiquetas foi 
aumentando ata a actualidade. No 
caso dos produtos da pesca, a 
información que aparece nas 

etiquetas está regulada en dous regulamentos o  EU 1169/2011 e o  EU 1379/2013. 
Neles requírese que os operadores detallen, no caso dos produtos sen procesar e  
empaquetados, o nome comercial 
e o nome científico, método de 
produción (capturado ou de cría), a 
zona  FAO de captura ou o país 
onde se criou, data de consumo 
preferente, marca de 
identificación, peso neto, nome e 
dirección do operador e categoría 
da arte de pesca utilizada, se o 
método de produción é 
“capturado”. 
 
As metodoloxías de identificación de especies, baseadas na análise de marcadores  
taxonómicos moleculares, son esenciais á hora de verificar a autenticidade da 
información contida nas etiquetas. No Instituto de Investigacións Mariñas levamos 
traballando nesta temática desde hai máis de 30 anos, primeiro utilizando a análise de 
proteínas e, posteriormente, coa análise de ADN.  
 
Na actualidade, a tendencia é desenvolver métodos que permitan levar a cabo a 
autenticación de especies obviando a necesidade de utilizar equipamento sofisticado, 
tales como secuenciadores ou termocicladores a tempo real, para iso utilízanse métodos 
rápidos de amplificación e visualización baseados en tiras de reacción (Taboada et al., 
2014; 2017). 
 
Proxecto SEATRACES 
A posibilidade de acceder e colaborar con outras institucións de investigación europeas, 
a través de proxectos financiados mediante o programa marco de investigación 
europea, permitiunos adquirir os coñecementos e experiencia necesarios para expor a 
necesidade de consolidar unha rede europea de expertos en autenticidade, etiquetado 

Información que debe aparecer nas etiquetas de 
produtos da pesca  

Etiqueta nun produto da pesca á venta nun 
supermercado con indicación dos elementos 
esenciales 



 

e trazabilidade de produtos da pesca e acuicultura. No proxecto LABELFISH 
(http://www.labelfish.eu ) estabelecemos as bases dunha colaboración entre entidades 
europeas para abordar a harmonización de metodoloxías de identificación de especies 
en produtos da pesca (Griffith et al., 2014; Mariani et 2015; Sotelo et al., 2018). Na 
actualidade, co proxecto “SEATRACES: ferramentas intelixentes de trazabilidade e 
etiquetado para unha produción pesqueira sostible” (https://www.seatraces.eu ), 
expúxose desenvolver novos métodos que permitan controlar e verificar a información 
que debe estar presente nas etiquetas dos produtos da pesca e acuicultura e demostrar 
que a trazabilidade outorga vantaxes aos produtores europeos. Entre a información que 
se debe incluír nas etiquetas atópanse, ademais do nome comercial e o nome científico, 
o lugar de captura, se o peixe conxelouse previamente e ofrécese á venda  
desconxelado, e a presenza de solucións  acuosas que superen o 5% do peso do produto. 
Por iso, en  SEATRACES investígase nos métodos que permitan determinar a veracidade 
desta información, utilizando para iso metodoloxías que sexan rápidas e fiables. 
 

Un exemplo de método 
rápido é o que se 
desenvolveu no Instituto de 
Investigacións Mariñas para a 
autenticación do polbo 
común (Octopus vulgaris). 
Mediante a amplificación 
mediante  PCR e 
posteriormente a 

visualización nunha tira de reacción pódese determinar se o produto (fresco, conxelado, 
cocido ou en conserva) está ben etiquetado como polbo. 
 
No proxecto  SEATRACES tamén se está abordando o desenvolvemento de metodoloxías 
que permitan identificar a orixe xeográfica do mexillón que abunda nas costas de Galicia 
( Mytilus  galloprovincialis). Para iso estanse empregando métodos que se basean no 
análise micro químico, tanto das cunchas como da vianda, para diferenciar o lugar onde 
foron cultivados. Ademais, están a avaliarse diversas aproximacións baseadas na análise 
do xenoma do mexillón ou das especies que conforman a  microbiota asociada e que 
poderían axudar a diferenciar os mexillóns que proceden de diferentes zonas de cultivo. 
 
Doutra banda, no proxecto están a analizarse casos de estudo para identificar e 
cuantificar os beneficios que se poderían obter da implantación de sistemas  robustos 
de trazabilidade dos produtos da pesca. Un dos casos de estudo levouse a cabo en 
Galicia, en concreto coa marca pescadeRías, ¿de  onde  se non? 
(https://deondesenon.xunta.gal/gl). Esta marca naceu no ano 2008, promovida pola 
Consellería  do Mar da Xunta de Galicia, co obxectivo de diferenciar os produtos do mar 
da frota artesanal galega, que contan cunha recoñecida calidade, da ampla oferta dun 
mercado globalizado e cunha ampla variedade de produtos e calidades.  
 



 

SEATRACES en colaboración coa Consellería do Mar levou a cabo unha análise 
económica e socioeconómica utilizando datos históricos (2015-2019) para determinar 
os beneficios derivados da implantación da marca. Aínda que os resultados non se 
fixeron públicos aínda, pódese afirmar que, nalgúns casos, a marca supuxo unha 
valorización do produto, que os consumidores o recoñecen pola súa gran calidade, e que 
iso conleva un incremento no prezo de venda en lonxa.  
 
Estes son só algúns exemplos das actividades que se están levando a cabo no proxecto  
SEATRACES, un proxecto financiado polo programa Interreg Espazo Atlántico, no que 
participan 10 socios e 9 asociados que pertencen a cinco países da UE e Reino Unido. O 
proxecto termina a finais de 2021, na web do proxecto e nas súas redes sociais pódense 
consultar as novidades e os novos resultados que durante todo este ano iranse 
publicando. 
https://www.seatraces.eu 
https://www.facebook.com/seatracesproject/ 
https://twitter.com/seatraces?lang=en 
https://www.youtube.com/channel/UCHPYkDnHM5Zvp-kVIuVEXMg 
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