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De acordo com os recentes resultados da 
Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos (EFSA, 2014), o pescado apresenta 
diversos benefícios para a saúde:
•   É uma excelente fonte de energia e proteínas, 

contendo todos os aminoácidos essencias 
que o ser humano necessita; 

•   Contribui para a ingestão de nutrientes 
essenciais, como iodo, selénio, cálcio e 
vitaminas A e D, que têm benefícios de saúde 
bem documentados;

•   É uma valiosa fonte de minerais e 
oligoelementos, como zinco, fósforo, ferro 
e cobre, que são necessários para o bom 
funcionamento de várias funções do corpo 
humano;

Benefícios para a Saúde associados ao Pescado

INTRODUÇÃO
O pescado é reconhecido como uma fonte de 
alimentação saudável e de elevada qualidade. A 
legislação da União Europeia (UE) assegura que 
os alimentos colocados nos mercados Europeus 
são seguros para consumo, não contendo níveis 
de contaminantes que possam ameaçar a saúde 
pública. No entanto, recentemente novos riscos 
surgiram para a saúde pública sob a forma de 
contaminantes prioritários, para os qquais a 
informação é ainda limitada, não tendo ainda sido 
estabelecidos limites máximos.

Em resposta a estes riscos emergentes, a 
investigação tem-se centrado na compreensão dos 
riscos. O projeto de investigação ECsafeSEAFOOD, 
financiado pela UE, dedicou-se à avaliação de 
potênciais riscos associados ao consumo de 
pescado, assim como medidas para minimizá-los. 
O ECsafeSEAFOOD desenvolveu este Guia de 
Segurança para as Entidades Legisladoras com base 
em evidências do projeto de modo a

•   comunicar eficazmente os riscos de 
contaminantes químicos prioritários no pescado e 
o impacto na saúde pública a nível Europeu; 

•   fornecer informação que ajude a desenvolver 
novas regras ou melhorar para a gestão de riscos 
emergentes  do pescado;

•   fornecer informação para se estabelecer níveis 
máximos de contaminantes químicos prioritários  
nos produtos da pesca, tendo em conta o efeito 
do tratmento culinário e processamento;

•   apoiar na implementação de estratégias de 
mitigação para impactos negativos que os 
contaminantes possam causar.

Este guia informa as autoridades de segurança 
alimentar sobre os últimos resultados obtidos no 
âmbito da segurança do pescado. Espera-se que 
esta informação contribua para a legislação europeia 
sobre segurança alimentar, especificamente quanto 
a contaminantes químicos prioritários que ainda não 
se encontram regulamentados.

O projeto ECsafeSEAFOOD abordou a Directiva-
Quadro "Estratégia Marinha" (MSFD) - legislação 
Europeia que visa alcançar o Bom Estado Ambiental 
das águas marinhas da UE até 2020. A directiva 
define o bom estado ambiental (GES) como: 
"O estado ambiental das águas marinhas onde se 
proporciona a diversidade ecológica e a dinâmica 
dos mares e oceanos é limpa, saudável e produtiva."

Para ajudar os Estados Membros a interpretar GES, 
11 artigos descrevem como será o ambiente quando 
o GES for alcançado. O projeto ECsafeSEAFOOD 
abordou em particular o artigo 9 (contaminantes 
abaixo dos níveis de segurança no pescado) através 
da avaliação dos níveis de contaminantes químicos 
emergentes no pescado, e artigo 10 (lixo marinho 
não causa danos) através da avaliação dos níveis de 
microplásticos no pescado.
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•   É a principal fonte de ácidos gordos 
polinsaturados ómega-3, que são obtidos 
principalmente através do pescado. Estes 
são necessários para o crescimento normal e 
suporte imunitário, e podem melhorar a saúde 
cardiovascular e cerebral; 

•   Em geral, o consumo de pescado, 
particularmente peixes gordos, diminui o risco de 
mortalidade por doenças coronárias;

•   Durante a gravidez, o consumo de uma a duas 
porções de pescado por semana, até três a 
quatro porções, tem sido associado a melhores 
resultados no neurodesenvolvimento de crianças, 
em comparação com a ausência de consumo de 
pescado. No entanto, o consumo de espécies 

de pescado com elevados teores de mercúrio 
(ex. atum, peixe espada) deve ser limitado e 
substituído por espécies com baixo teor (ex. 
sardinhas, anchovas, cavala, truta);

•   O consumo de pescado está associado a um 
padrão de alimentação saudável. 

A maioria das normas alimentares Europeias,
recomendam o consumo de duas porções de
pescado por semana, garantindo assim a ingestão
de nutrientes fundamentais para a saúde,
nomeadamente ómega-3, vitamina D, iodo e 
selénio.  

Riscos para a Saúde associados ao Pescado

Apesar do consumo de pescado (seguindo as 
recomendações oficiais) apresentar diversos 
benefícios para a saúde, pode também 
representar um potencial risco, tal como ocorre 
com outros alimentos. Os riscos associados 
ao consumo de pescado pode resultar da 
contaminação ambiental (ex. tóxinas, metais e 
outros poluentes), que podem ser introduzidos 
diretamente por actividades humanas, como 
o mau manuseamento do alimento durante a 
confeção. 

Na Europa, todo o pescado para consumo 
deve cumprir os requisitos gerais de segurança, 
assegurando que todo o pescado comercializado 
é seguro. A legislação restringe os níveis de 
contaminantes que podem estar presentes no 
pescado nas diversas fases de produção. Cada 
país da UE implementa práticas de monitorização 
para assegurar que todo o pescado disponível no 
mercado cumpre os requisitos mais elevados de 
segurança alimentar. 

A legislação da UE sobre contaminantes baseia-
se na investigação, e as medidas da UE são 
regularmente reavaliadas através de análises de 
risco realizadas pela EFSA, tendo em conta os 
resultados cientificos mais recentes. A Comissão 
Europeia financia projetos de investigação nesta 
área, incluindo o projeto ECsafeSEAFOOD. Este 
projeto focou-se nas questões de segurança 
do pescado em relação aos "contaminantes 

prioritários" presentes no pescado devido às 
contaminações ambientais. Contaminantes 
Prioritários são aqueles para os quais não 
existem limites máximos nem programas de 
monitorização. O projeto ECsafeSEAFOOD 
focou-se nos produtos farmacêuticos e de higiene 
pessoal, retardadores de chama brominados, 
assim como biotóxinas marinhas (provenientes da 
proliferação de algas) e lixo marinho.

Este guia informa as entidades legisladoras 
sobre os últimos resultados de investigação em 
relação a contaminantes químicos prioritários 
que podem ser encontrados no pescado. Através 
deste guia, o projeto ECsafeSEAFOOD espera 
fornecer evidências para a formulação de polítcas 
relacionadas com este tópico. 
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ECsafeSEAFOOD: RESULTADOS 
QUE SUPORTAM AS POLÍTICAS 
DE SEGURANÇA ALIMENTAR DO 
PESCADO
Consumo de Pescado na UE
Os resultados do projeto ECsafeSEAFOOD mostram 
que o consumo de pescado varia muito entre 
os diferentes países da UE, sobretudo devido às 
tradições, hábitos alimentares e disponibilidade 
das espécies. Em geral, a população que vive a 
menos de 20 km da costa, consome mais pescado 
que a restante população. O pescado é comprado 
mais frequentemente em supermercados, seguido 
de peixarias. Ao comparar os diferentes tipos de 
pescado, os consumidores apresentam uma atitude 
mais positiva em relação aos peixes e menos 
positiva em relação às algas, seguida de peixes de 
aquacultura.

Os peixes são também vistos como mais saudáveis, 
de elevada qualidade, nutritivos e mais seguros 
do que a carne. Apesar dos consumidores 
demonstrarem uma atitude menos positiva e estão 
menos dispostos a comprar peixes de aquacultura, 
estes são considerados como mais acessíveis. Os 
consumidores de Italia, Espanha e Portugal tiveram 
uma atitude positiva em relação a crustáceos e 
bivalves, diferindo dos consumidores na Irlanda e 
Bélgica, que tiveram uma atitude mais neutra em 
relação aos crustáceos.

Informação mais detalha deste estudo pode ser 
encontrada no artigo científico: Jacobs et al. (2015) 
(ver referência, pág. 17).

Perceção do Consumidor sobre 
Contaminação do Ambiente Marinho 
Os resultados de investigação do projeto 
ECsafeSEAFOOD mostram que os consumidores 
estão preocupados com os problemas do ambiente 
marinho e atribuem a presença de contaminantes 
no meio marinho à poluíção industrial e resíduos 

domésticos. A população dos países do sul da 
Europa demonstraram maior preocupação em 
relação ao ambiente marinho, comparativamente 
com a população dos países do norte e Europa 
ocidental. Além disso, a população que vive 
perto das zonas costeiras demonstraram maior 
preocupação sobre as consequências da 
contaminação do ambiente marinho. Em geral, as 
pessoas preocupam-se mais com as consequências 
para o ecossistema global, incluindo a vida marinha, 
do que com as consequências directas para si. 

Os consumidores não acreditam serem capazes de 
individualmente ajudarem a resolver os problemas 
do ambiente marinho. No entanto, quando 
desafiados a tomar uma ação, como o consumo 
de pescado sustentável, a sua confiança sobre o 
impacto individual no ambiente aumenta. Para as 
entidades legisladoras e organizações ambientalistas 
não é suficiente sensibilizar para os problemas do 
meio marinho e o seu impacto do comportamento 
dos consumidores. As mensagens dirigidas aos 
consumidores devem conter uma acção concreta e 
alcançavel. 

Informação adicional encontra-se disponível no 
artigo científico: Jacobs et al. (2015) (ver referência 
na pág. 17).

 Recomendações:
•   Implementar medidas de mitigação para 

contaminantes químicos prioritários no 
pescado;

•   Realizar campanhas para alertar os 
consumidores para a necessidade de 
diversificar o consumo de pescado, reduzir o 
consumo de espécies predadoras e aumentar 
o consumo de espécies que ocupam níveis 
tróficos inferiores (ex. base da cadeia 
alimentar);

•   É necessário necessário assegurar o 
financiamento para melhor compreender a 
acumulação de contaminantes no pescado e 
toxicidade para o ser humano. 
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Riscos Emergentes para a Segurança do 
Pescado 
Contaminantes Químicos Prioritários 

Problemas relacionados com a contaminação do 
ambiente são maioritariamente causados pelo 
Homem. A libertação de centenas de milhões de 
toneladas de resíduos industriais, esgotos, drenagem 
agrícola e efluentes não tratados nos oceanos 
contribuem para a contaminação dos ambientes 
costeiros marinhos e de águas interiores. Diversos 
químicos acabam por se acumular do ambiente 
marinho, peixes e outros organismos aquáticos.
O projeto ECsafeSEAFOOD investigou os seguintes 
contaminantes químicos prioritários: 
•   Produtos farmacêuticos (PhACs) (ex. anti-

inflamatório diclofenac, sedativo diazepam, 
antibiótico azitromicina);

•   Produtos de higiene pessoal (ex. galaxolide (HHCB) 
- fragrância usada em cosméticos; 2-etil-hexil-4-
trimetoxicinamate (EHMC) - filtro UV encontrado 
nos protetores solares);

•   Metais tóxicos (ex. arsénio inorgânico, 
metilmercúrio, cádmio) que ocorrem naturalmente, 
mas concentram-se como resultado de atividades 
humanas, como a mineração e processamento 
industrial; 

•   Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAHs) 
– grupo de químicos libertados na combustão do 
carvão, óleo, gasolina, lixo, tabaco, madeira e outras 
substâncias orgânicas; 

•   Retardadores de Chama Brominados (BFRs) – 
químicos sintéticos, normalmente usados em 
plásticos, têxteis e equipamentos eletrónicos/
elétricos (ex. éter difenílico polibromado (PBDE99);

•   Compostos Perfluorinados (PFCs) – grupo de 
compostos usados para tornar os produtos 
mais resistentes a manchas de gordura e água. 
Também são utilizados nas indústrias aeroespacial, 
automóvel, eletrónica e construção; 

•   Plastificantes (ex. bisfenol A (BPA), ftalatos, bifenilos 
policlorados (PCBs)) – substâncias usadas para 
aumentar a flexibilidade de materiais, normalmente 
plástico.

 

 O que se tem feito
Foram estabelecidos limites para alguns 
contaminantes, tais como metais tóxicos 
(mercúrio (Hg), cádmio (Cd), chumbo 
(Pb)), dióxinas, PCBs e tóxinas. Para estes 
contaminantes existem programas de 
monitorização específicos em cada país da UE 
(controlados pela Comissão Europeia).

Os contaminantes prioritários ainda não estão 
regulamentados regulamentados, não sendo 
ainda monitorizados.

 Recomendações
Com base nos resultados obtidos para 
os contaminantes químicos prioritários, o 
projeto ECsafeSEAFOOD faz as seguintes 
recomendações às entidades legisladoras: 

•   Monitorizar regularmente contaminantes 
específicos, como as tóxinas emergentes, 
PBDE, MeHg e iAs;

•   Disponibilizar aos interessados, informação 
clara e transparente sobre os problemas 
ambientais e riscos emergentes de segurança 
alimentar no pescado;

•   Assegurar a validação e reconhecimento 
das novas ferramentas de rastreio rápido 
para os contaminantes químicos (incluíndo 
as desenvolvidas no ECsafeSEAFOOD 
e, outros projetos financiados pela UE), 
como complementares das metodologias 
convencionais;  

•   Considerar regulamentação específica para 
o metilmercúrio (MeHg) e pentabromodifenil 
99 (PBDE99), onde a exposição dos 
consumidores Europeus é considerável; 

•   Apoiar novas pesquisas de avaliação do 
efeito tóxico de arsenito e arsenato, como 
espécies de arsénio inorgânico, uma vez que 
existem diferenças na sua toxicidade; 

•   Financiar investigação na área da segurança 
alimentar para estabelecer limites máximos 
de contaminantes prioritários no pescado. 
O pescado deve ser monitorizado quando 
existe risco de contaminação, de modo a 
garantir que os níveis não sejam excedidos e 
que o pescado seja seguro para consumo.
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Microplásticos 
Mais de 80% dos resíduos que acabam nos 
oceanos são gerados em terra. Um dos 
principais contribuíntes é o plástico, o qual não é 
biodegradável e permanece no ambiente por longos 
períodos de tempo, causando sérios problemas. 
Existem muitas iniciativas de reciclagem para 
reduzir a quantidade de plástico no ambiente, e 
consequentemente nos oceanos. No entanto, existe 
um tipo de plásticos cujos efeitos nocivos para a 
vida marinha ainda não são bem compreendidos:  

Microplásticos: 
•   pequenas partículas de plástico (geralmente 

inferiores a 5 mm); 

•   provêm de diversas fontes, incluíndo produtos 
de higiene pessoal como as pastas de dentes, 
produtos de limpeza e processamento industrial; 

•   encontrados em pescado (ex. peixes, bivalves), 
noutros alimentos (ex. mel, cerveja, sal de mesa) e 
no ar que respiramos. 

A possibilidade destes microplásticos se 
acumularem na cadeia alimentar marinha, com 
o risco de serem ingeridos pelo ser humano 
aquando o consumo de pescado contaminado, é 
uma preocupação crescente. Até ao momento é 
ainda pouco conhecido o destino e toxicidade dos 
microplásticos no ser humano. O Conselho de Saúde 
Holandês chegou recentemente à uma conclusão 
semelhante, sendo dificil formular recomendações 
de momento (Gezondheidsraad, 2016). 

Os últimos resultados de investigação sugerem 
que a quantidade de microplásticos presentes nas 
porções edíveis dos peixes é susceptível de ser 
negligenciado na exposição dos consumidores. Tal 
deve-se ao facto dos microplásticos se encontrarem 
maioritariamente no tracto digestivo dos peixes, 
que normalmente não é consumido. Por outro 
lado, os bivalves, tais como como mexilhão e ostra, 
alimentam-se por filtração e podem, portanto, 
acumular microplásticos. Além disso, ao contrário 
dos peixes, são consumidos na sua totalidade. No 
entanto, pesquisas recentes indicam que não há 
riscos significativos para a saúde pública associados 
ao consumo de bivalves contaminados com 
microplásticos. 

Atualmente, não há conhecimento sobre o destino 
dos microplásticos durante o processamento de 
pescado. 

 O que se tem vindo a fazer:
Não existe atualmente na União Europeia 
legislação especifica para os microplásticos como 
contaminantes alimentares, incluindo o pescado. 
No entanto, existe diversa legislação e politicas 
da UE , no que diz respeito ao lixo marinho, 
abragendo fontes e impactos.
O uso de microesferas nos cosméticos já foi 
eliminado por empresas de cosméticos e estão 
a ser desenvolvidas medidas para eliminar por 
completo a produção e venda de produtos de 
higiene pessoal que contenham microesferas.

 Recomendações:
•   Financiar a investigação sobre o destino dos 

microplásticos (e nanoplásticos) durante o 
processamento de pescado, assim como os 
seus efeitos nocivos; 

•   Desenvolver e implementar um plano de 
gestão para diminuir os resíduos de plástico, 
assim como campanhas de reciclagem para 
evitar lixo nas praias e rios; 

•   Recomendar,incentivar e encorajar a 
indústria e investigação científica a produzir 
"plásticos totalmente degradáveis e amigos 
do ambiente", ex. plasticos completamente 
biodegradáveis (melhorar os plásticos 
biodegradáveis actuais, que são apenas 
parcialmente degradáveis) ou encontrar 
alternativas ao plástico;

•   Desenvolver campanhas e estratégias de 
comunicação para aumentar a consciência 
dos consumidores sobre os microplásticos   
(ex. como evitar o consumo e ajudar a 
prevenir a poluíção por microplásticos).
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Biotóxinas
O projeto ECsafeSEAFOOD também realizou 
investigação sobre biotóxinas marinhas (ex. 
azaspirácidas (AZA), ácido ocadáico (OA), 
ciguatoxinas (CTXs) e tetrodotoxinas (TTX).
As biotóxinas marinhas são substâncias tóxicas 
produzidas por microorganismos marinhos, como as 
microalgas, aquando a proliferação de algas nocivas 
(HABs). Recentemente, foram observados na Europa 
eventos HABs que ameaçaram a saúde pública 
e causaram elevadas perdas ao sector pesqueiro 
e turístico. Estes eventos têm vindo a aumentar 
globalmente, em dimensão e frequência. Biotóxinas 
marinha podem contaminar ocasionalmente algumas 
espécies de moluscos, peixes e outros organismos. 
Como os bivalves alimentam-se de matéria e 
partículas em suspensão na água, podem acumular 
tóxinas marinhas das microalgas nocivas presentes 
no ambiente. O consumo de pescado contaminado 
com biotóxinas pode ser nocivo para a saúde 
humana, com o grave risco de intoxicação. 

As autoridades de saúde pública, estabeleceram 
planos de gestão de risco para lidar com este tipo de 
biotóxinas. Na União Europeia, existe legislação que 
limita os níveis de biotoxinas marinhas no pescado. O 
pescado capturado ou produzido na UE e importado 
de países extra-UE é regularmente monitorizado em 
relação às biotóxinas. Todas as zonas de produção 
de moluscos na UE são regularmente monitorizadas. 
Assim, independentemente da origem e espécie, 
os moluscos comercializados através dos canais 
apropriados da UE devem ser seguros para consumo. 
Quando identificados riscos de contaminação, 
as autoridades locais implemantam medidas de 
mitigação, tais como a proibição da captura até que 
seja comprovada a ausência de risco, de forma a 
proteger o consumidor.

A ciguatoxina, é uma biotóxina emergente que 
recentemente foi encontrada em algumas espécies 
de peixe na Europa, e está associada a iintoxicações 
alimentares (ciguatera), problemas gastrointestinais 
e neurológicos. Na última década, episódios de 
ciguatera têm sido reportados nas Ilhas Canárias e 
Madeira, as quais anteriormente não eram afetadas. 
Nestas áreas, vários casos de intoxicação por 
ciguatera foram reportados desde 2008, após o 
consumo de de peixe, principalmente de charuteiro 
(género Seriola).

O peixe-balão é outra preocupação para a segurança 
alimentar uma vez que pode conter perigosas 
quantidades das neurotóxinas conhecidas como 
tetrodotoxinas (TTXs). A legislação da UE é clara, e o 
peixe-balão não pode ser comercializado na Europa. 

Uma espécie altamente tóxica de peixe-balão 
(Lagocephalus sceleratus) invadiu recentemente o 
Mediterrâneo vindo do Canal de Suez, espalhando-se 
pelo Mediterrâneo. 

Entre 2014-2015, TTXs foram encontradas em 
bivalves e outros moluscos cultivados no sul de 
Inglaterra, ao longo da costa Grega, e na Holanda 
(Vlamis et al 2015, Turner et al 2014, RASFF Portal 
do Consumidor 2016).

As iminas ciclicas são outras neurotóxinas 
emergentes que podem estar presentes no 
pescado, tendo sido detectadas em várias 
espécies de marisco fresco. Informação sobre a 
sua toxicidade e distribuição é necessária para 
compreender o seu risco. Tendo em conta que os 
riscos associados a estas tóxinas ainda não foram 
totalmente caracterizados, mais esforços devem 
ser direcionados para investigar a sua ocorrência e 
toxicidade. 
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Contudo, actualmente na UE não existem limites 
regulamentados para as ciguatoxinas. No entanto, 
a regulamentação prevê a realização de controlos 
para garantir que os produtos da pesca que 
contêm biotóxinas, como a ciguatoxina (CTX), não 
são comercializados. Até ao momento, nenhum 
dos actuais métodos de análise para o grupo 
CTXs foi formalmente validado na Europa. Para 
garantir o desenvolvimento de métodos validados, 
é necessário fornecer material de referência 
adequado. 

 O que se tem vindo a fazer
Todos os países da UE com zonas de 
produção de moluscos aplicam programas 
de monitorização em relação aos níveis de 
biotóxinas para assegurar que o pescado cumpre 
os regulamentos da UE (ex. Regulamento (CE) 
Nº 853/2004 que estabelece a quantidade 
de biotóxinas marinhas nos moluscos). Como 
requisito desta legislação, testes de qualidade da 
água são efetuados por laboratórios nacionais de 
referência, bem como pelos próprios produtores 
de marisco. A monitorização de biotóxinas é 
conduzida em todo o pescado comercializado na 
UE.
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O projeto ECsafeSEAFOOD desenvolveu e aplicou 
com sucesso um ensaio celular e o método de 
Cromatografia Líquida acoplada à Espectrometria 
de Massas (LC-MS/MS) para a identificação 
e quantificação de CTXs. Esta abordagem é 
recomendada pelo Codex  Alimentarius ou "Código 
Alimentar" (estabelecido pela FAO e Organização 
Mundial de Saúde em 1963 no desenvolvimento 
de normas alimentares de referência a nível 
internacional), tendo já sido implementada com 
sucesso noutros países, incluíndo os EUA (pela 
agência federal do Departamento de Saúde 
e Serviços Humanos). O ECsafeSEAFOOD, 
recomenda assim a validação oficial do método LC-
MS/MS (além do ensaio celular com neuroblastoma 
(Neuro-2a)) para identificar e quantificar o grupo 
de tóxinas CTX na Europa. O projeto EuroCigua da 
EFSA com 14 parceiros, pretende caracterizar os 
eventos de intoxicação alimentar por ciguatera na 
Europa, e validar estas duas metodologias.

As autoridades de saúde pública regionais das 
ilhas Canárias e Madeira estabeleceram medidas 
de mitigação e regulamentos locais para limitar 
o consumo de peixe com elevado risco de 
contaminação por ciguatera. As ilhas Canárias 
também implementaram um programa de 
monitorização para ciguatoxinas.

As tetrodotoxinas (TTX) e iminas cíclicas, também 
têm sido objeto de vários projetos de investigação 
para avaliar os seus riscos. O consumo de 
peixe-balão foi proíbido na UE, uma vez que 
são portadores de TTX. No entanto, em alguns 
eventos o peixe-balão é consumido, pelo que os 
riscos não devem ser negligenciados. Episódios de 
intoxicação com TTX também foram reportados 
após o consumo de produtos mal etiquetados, o 
consumo acidental de peixe-balão, uma vez que 
são semelhantes com outras espécies inócuas.. 
Atualmente, não existe um método oficial de 
análise para TTX na Europa, sendo os métodos 
mais utilizados os bioensaios com ratos e LC-
MS/MS. Embora esteja provado que são técnicas 
úteis, a necessidade de pessoal qualificado, 
equipamento caro e material de referência, bem 
como a falta de especificidade na descriminação 
de tóxinas paralisantes, dificultam a sua 
performance. Devido a estes factores limitantes e 
dada a crescente ocorrência de TTX na Europa, o 
desenvolvimento de métodos específicos, rápidos 
e de custo reduzido   como ferramentas de apoio 
nos programas de monitorização é necessário 
para garantir a segurança dos consumidores. 
O projeto ECsafeSEAFOOD desenvolveu um 
método seletivo, rápido e fácil de usar, baseado 
em anticorpos para a detecção de TTXs (mELISA), 
sendo uma ferramenta promissora para integrar 
nos programas de monitorização. 

O ECsafeSEAFOOD aconselha mais investigação 
no desenvolvimento desta metedologia. 
Recentemente, a Comissão Europeia solicitou à 
Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar 
que emitisse um parecer científico sobre a 
avaliação da toxicidade de TTX e análogos em 
bivalves gastrópodes (EFSA 2016 – mandato: 
M-2016-0134). As iminas ciclicas também podem 
ser identificadas com sucesso por LC-MS/MS. 

O projeto ECsafeSEAFOOD sugere a 
implementação de metodologia de identificação 
de multi-tóxinas para tóxinas lipofílicas, os 
quais já são utilizados na avaliação de tóxinas 
regulamentadas e para a recolha de dados sobre 
a presença de iminas cíclicas. Se estas tóxinas 
se revelarem um perigo para os consumidores, 
os métodos rápidos de rastreio atualmente em 
desenvolvimento (ex. NVI na Noruega) devem ser 
adaptados na monitorização destas tóxinas. 

SEGURANÇA DO PESCADO – GUIA PARA AS ENTIDADES LEGISLADORAS

 O que se tem vindo a fazer
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 Recomendações
•  Com base na avaliação de ciguatoxinas (CTXs) 

em peixes responsáveis   por intoxicação 
humana e nos resultados da investigação 
do projeto ECsafeSEAFOOD, os actuais 
níveis estabelecidos pela agência federal do 
departamento de Saúde e Serviços Humanos 
(FDA) e Autoridade Europeia para a Segurança 
Alimentar são considerados apropriados

•  O ECsafeSEAFOOD também demonstrou, 
como esperado, que as microalgas do género 
Gambierdiscus produzem CTXs. Desta forma 
sugere-se a apertada monitorização de CTXs 
pelas entidades governamentais relevantes, 
tanto no ambiente como no pescado das 
áreas onde ocorre maior exposição exposição 
(Madeira e ilhas Canárias). Em particular, a 
distribuição temporal e espacial das populações 
de Gambierdiscus nessas áreas devem ser 
monitorizadas;

•  Financiamento é essencial para a realização 
de estudos de análise de risco, estabelecer 
regulamentos apropriados nas regiões onde 
espécies de Gambierdiscus foram reportadas 
(ex. Ilhas Baleares, Grécia, Chipre);

•  Em relação às tetrodotoxinas (TTX), com base 
nos incidentes ocorridos e na recente invasão 
da espécie altamente tóxica Lagocephalus 
sceleratus no Mar Mediterrâneo,    recomenda-
se o financiamento de investigação nesta área, 
bem como na necessidade de alertar o público 
para os potenciais riscos; 

•  Também é importante assegurar mais 
financiamento focado na avaliação da 
ocorrência e toxicidade de iminas cíclicas.

Nova Base de Dados de Contaminantes 
Prioritários no Pescado
A base de dados de contaminantes do projeto 
ECsafeSEAFOOD agrupa informação sobre 
contaminantes prioritários no pescado. Os 
contaminantes em questão incluem os retardadores 
de chama brominados, disruptores endócrinos, 
metais tóxicos, produtos farmacêuticos e de higiene 
pessoal, compostos perfluorinados, microplásticos e 
biotóxinas marinhas, entre outros.
 
Esta ferramenta é útil para melhorar os diagnósticos 
de contaminantes no pescado e a avaliação de risco 
por parte das autoridades de segurança alimentar e 
empresas de controlo de qualidade, bem como para 
a indústria pesqueira e aquacultura.

Para solicitar acesso à base de dados de 
contaminantes do projeto ECsafeSEAFOOD 
contacte: 
Email: johanrobbens@ilvo.vlaanderen.be 
Visite: www.ecsafeseafooddbase.eu

ECsafeSEAFOOD Base de Dados de 
Contaminantes - possíveis aplicações:
Esta ferramenta é útil para as autoridades de 
segurança alimentar para a análise de risco. 
Os dados também podem ser utilizados pelas 
entidades legisladoras para recomendações 
e orientações, e pelas autoridades de 
financiamento para cobrir as lacunas na 
investigação sobre contaminantes no pescado. A 
base dados contém informação sobre os últimos 
dados disponíveis sobre a presença, quanto à 
presença e efeito dos contaminantes químicos, 
fornecendo informação atualizada às entidades 
interessadas. A base de dados também inclui 
os resultados analíticos gerados no âmbito do 
projeto.

SEGURANÇA DO PESCADO – GUIA PARA AS ENTIDADES LEGISLADORAS
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Efeito do Tratamento Culinário nos Contaminantes Nocivos no Pescado 
O projeto ECsafeSEAFOOD analisou o efeito do tratamento culinário nos níveis de vários contaminantes 
ambientais em diferentes espécies de pescado. A tabela abaixo apresenta uma visão do que acontece aos 
contaminantes em determinadas espécies após cozedura. 

Efeito do tratamento culinário (cozedura a vapor)
O tratamento culinário afecta os níveis dos contaminantes ambientais em pescado, como os metais 
(metilmercúrio e arsénio inorgânico), compostos perfluorinados (PFCs), disruptores endócrinos (EDCs), 
retardadores de chama (BFRs), fragrâncias, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAHs), filtros 
UV e biotóxinas. As espécies foram classificadas por ordem crescente de acordo com o número de 
contaminantes cujos níveis de concentração aumentaram após cozedura a vapor: menor (cavala enlatada) 
até ao maior (mexilhões). Os níveis de contaminantes após o tratamento culinário não representam risco 
para a saúde pública dos consumidores.

METAIS      PFCs      EDCs      BFRs      FRAGRÂNCIAS      PAHs      FILTROS UV      BIOTÓXINAS

Mexilhão

Sapateira

Cavala

Atum

Dourada

Linguado

Solha

Tamboril

Pescada

Cavala 
enlatada

Polvo

Images © Scandinavian Fishing Year 
Book & © Golden Dawn 2016

Para uma tabela mais detalhada descrevendo o efeito culinário sobre contaminantes específicos, ver:
http://ecsafeseafood.eu/cookingcontaminants

cozer a vapor aumenta os níveis de concentração de contaminantes específicos em pesca-
do, contudo estes níveis não representam potenciais riscos para a saúde dos consumidores.
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Bacalhau
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 Recomendações
Reavaliar os atuais programas de monitorização para assegurar a inclusão de todos os 
contaminante que possam afetar a segurança do pescado (ex. incluir um passo de cozedura do 
pescado).

Efeito das Alterações Climáticas no 
Comportamento e Transferência de 
Contaminantes Prioritários no Pescado 
As actividades antropogénicas contribuem duas 
grandes preocupações ambientais: com elevados 
níveis de contaminação química e alterações 
climáticas, como o aquecimento e acidificação 
dos oceanos. Ambos os fatores afetam fortemente 
os ecossistemas marinhos, e prevê-se o seu 
agravamento, ameaçando a sobrevivência e bem-
estar das espécies marinhas, e consequentemente 
a saúde pública. No entanto, informação sobre os 
impactos das alterações climáticas na segurança do 
pescado e saúde pública ainda é limitada.

Os resultados do projeto ECsafeSEAFOOD indicam 
que os efeitos das alterações climáticas podem 
facilitar a bioacumulação de contaminantes 
químicos no pescado (i.e. metais tóxicos, produtos 
farmacêuticos e de higiene pessoal, retardadores 
de chama e compostos perfluorinados) e também 
reduzir a capacidade do pesacado para depurar 
os contaminantes. Estas alterações, podem levar 
ao aumento da exposição dos consumidores a 
contaminantes químicos através do consumo 
de pescado, levantando preocupações quanto à 
segurança e saúde dos consumidores. 

Para mais informação sobre os efeitos climáticos 
relativamente à contaminação do pescado, ver o 
relatório do projeto ECsafeSEAFOOD (D6.4) na 
página www.ecsafeseafood.eu ou contacte 
António Marques (amarques@ipma.pt).

 Recomendações

O esperado aumento de riscos para a 
saúde pública associado ao aumento 
de contaminação de pescado devido às 
alterações climáticas sugere a necessidade 
de:

•   alocar recursos para investigação nesta 
área, abordando vários contaminantes 
químicos e microorganismos tóxicos 
responsáveis por HABs, assim como 
o impacto das alterações climáticas 
(aquecimento, acidificação e hipóxia) na 
segurança do pescado;

•   identificar as áreas e ecossistemas 
particularmente sensíveis de forma a 
prevenir os riscos para a saúde pública 
associados aos consumo de pescado; 

•   rever e ajustar as atuais recomendações/
regulamentos em relação à presença 
de contaminantes químicos no pescado 
e incluir limites para os contaminantes 
prioritários, considerando os efeitos das 
alterações climáticas   

 

SEGURANÇA DO PESCADO – GUIA PARA AS ENTIDADES LEGISLADORAS

www.ecsafeseafood.eu
mailto:amarques%40ipma.pt?subject=


11

NOVOS MÉTODOS/FERRAMENTAS NA PESQUISA DE SEGURANÇA DO PESCADO

Deteção de Contaminantes Químicos Prioritários no Pescado  
Vários métodos foram desenvolvidos para a análise de fármacos e compostos de disrupção endócrina em 
pescado no âmbito do projeto ECsafeSEAFOOD:

Meétodo Tipo de 
amostra

Família Compostos Referência

UHPLC-MS/MS para a 
deteção de fármacos

Peixes bloqueadores, 
fármacos psiquiátri-
cos, diuréticos, 
anti-helmínticos e 
asmáticos, antiagre-
gantes plaquetares, 
analgésicos/antin-
flamatórios

atenolol, carazolol, metroprolol, nadolol, 
propanolol, sotalol, carbamazepine, citalo-
pram, diazepam, 10,11-epoxycarbamaze-
pine, 2-hydroxycarbamazepine, lorazepam, 
sertraline, venlafaxine, clopidrogel, codeine, 
diclofenac, hydrochlorothiazide, levamisole, 
salbutamol

Huerta  
et al. 2013

UHPLC-MS/MS para a 
deteção de fármacos

Bivalves antibióticos, fárma-
cos psiquiátricos, di-
uréticos e hiperplasia 
prostática, analgési-
cos, antinflamatóri-
os, tranquilizadores, 
bloqueadores de 
canais de cálcio

ronidazole, metronidazole, dimetridazole, 
sulfamethoxazole, N-acetyl-sulfamethoxaz-
ole, azithromycin, erythromycin, venlafaxine, 
o-demethylvenlafaxine, carbamazepine, 
10,11-epoxycarbamazepine, 2-hydroxycarba-
mazepine, citalopram, alprazolam, codeine, 
phenazone, propyphenazone, piroxicam, 
azaperone, azaperol, diltiazem, hydrochlo-
rothiazide, tamsulosin e alguns dos seus 
principais metabolitos

Alvarez-Muñoz  
et al. 2015

QuEChERS e LC-MS 
para a deteção de 
antibiótiicos

Peixes, 
amêijoas e
moluscos

antibióticos azithromycin, clarithromycin, roxithromycin, 
spiramycin, tilmicosin, tylosin, tetracycline, 
clindamycin, lincomycin, sulfadimethox-
ine, sulfamerazine, sulfamethoxazole, 
sulfadiazine, sulfapyridine, sulfisomidin, 
sulfisoxazole, N-acetylsulfadiazine, N-ace-
tylsulfamerazine, N-acetylsulfamethazine, 
metronidazole, metronidazole-OH, tri-
methoprim, chloramphenicol

Serra-Compte  
et al. 2016

Pescado antibióticos macrolides, -lactams

QuEChERS e UPLC–
MS/MS para deteção 
de disruptores endó-
crinos

Peixes triazóis, estimu-
lantes, hormonas, 
retardadores de cha-
ma, plastificantes, 
antibacterianos e 
conservantes

1H-benzotriazole, caffeine, progesterone, le-
vonorgestrel, tolytriazole, tris(2-chloroethyl) 
phosphate, tris(2-butoxyethyl) phosphate, 
tris(2-chloroisopropyl) phosphate, estrone, 
17-estradiol, estriol, 17-ethinylestradiol, 
estrone-3-sulfate, bisphenol A, triclosan, 
methylparaben, ethylparaben, propylpara-
ben, benzylparaben

Jakimska  
et al. 2013

 Recomendações

Os investigadores do projeto ECsafeSEAFOOD recomendam a validação oficial (e utilização como método 
de referência) dos métodos de detecção acima referidos para os programas de monitorização dos compostos 
farmacêuticos e disruptores endócrinos na Europa. 

SEGURANÇA DO PESCADO – GUIA PARA AS ENTIDADES LEGISLADORAS
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Novos Biosensores para Detetar 
Contaminantes Prioritários no Pescado 
Os biosensores surgiram como potenciais 
ferramentas de diagnóstico na monitorização da 
segurança alimentar devido à sua especificidade, 
facilidade de fabrico em larga escala, custo e 
aplicabilidade. Estes são complementares aos 
métodos analíticos convencionais com aplicações 
ambientais e alimentares. Os biosensores podem ser 
uma alternativa viável à experimentação animal em 
bioensaios para determinadas biotóxinas marinhas. 
São adequados para testes de rotina, como 
primeiro rastreio e análises "in situ". Devido às suas 
características, podem ser facilmente implementados 
nos processos industriais, fornecendo informação 
relevante para os sistemas de controlo de qualidade 
e segurança da indústria do pescado.

O projeto ECsafeSEAFOOD desenvolveu biosensores 
para diferentes compostos: bitóxinas marinhas 
(tetradotoxinas, azaspirácidas), antibióticos 
(sulfonamidas) e retardadores de chama brominados 
(tetrabromobisfenol-A). Estas novas ferramentas 
foram validadas com amostras de pescado e os 
resultados foram comparados com os métodos 
de referência. Os resultados demonstraram que 

estas novas ferramentas, simples e fáceis de usar, 
são adequadas para a deteção de contaminantes 
no pescado, com sensibilidade abaixo dos níveis 
regulamentados.

 Recomendações

 Os biosensores são ferramentas adequadas 
para a análise de contaminantes em amostras 
de pescado em programas de monitorização e 
pela indústria. Estes podem reduzir o custo das 
análises. Os novos biosensores desenvolvidos 
pelo projeto ECsafeSEAFOOD foram validados 
e são recomendados para detetar diferentes 
contaminantes, tais como biotóxinas marinhas 
((tetradotoxinas, azaspirácidas), antibióticos 
(sulfonamidas) e retardadores de chama 
brominados (tetrabromobisfenol-A). Quando 
é confirmada a presença de contaminação 
(resultados positivos), é necessária a 
confirmação dos resultados pelos métodos 
convencionais (técnicas de cromatografia), de 
modo a cumprir os requisitos legais.

SEGURANÇA DO PESCADO – GUIA PARA AS ENTIDADES LEGISLADORAS

 Recomendações

A UE e Estados-membros devem disponibilizar 
mais material de referência certificado para 
biotóxinas marinhas de modo a melhorar e 
apoiar a avaliação de tóxinas presentes nos 
alimentos e ambiente. A disponibilidade de 
material de referência certificado contribuirá 
para uma melhor deteção e quantificação de 
um número maior de derivados de tóxinas. Para 
colmatar esta lacuna de material de referência 
certificado, a CE deverá considerar as seguintes 
medidas:

•   Aumentar o número de culturas de 
microalgas produtoras de tóxinas;

•   Promover e financiar a produção em larga 
escala destas tóxinas;

•   Promover e financiar a recolha de pescado 
contaminado por tóxinas;

•   Promover e financiar a purificação destas 
tóxinas;

•   Obter material de referência certificado para 
tóxinas marinhas.

Novo Material de Referência para 
Biotóxinas Emergentes 
Na UE há falta de material de referência 
certificado para várias tóxinas marinhas, incluindo 
tóxinas regulamentadas e a maioria das não 
regulamentadas. A disponibilidade de material de 
referência é crucial para investigação e programas 
de controlo. As entidades legisladoras podem 
ajudar a superar esta lacuna, apoiando através 
de financiando e incentivos, a disponibilidade de 
material de referência O projeto ECsafeSEAFOOD 
reuniu material de referência não certificado para 
biotóxinas marinhas emergentes sob diferentes 
formas: 
•   Culturas de microalgas produtoras de tóxinas;

•  Extratos de culturas de microalgas tóxicas;

•   Amostras de crustáceos e peixes tóxicos 
(músculo, fígado e outras vísceras) obtidos em 
zonas costeiras;

•  Material de referência purificado.



 Recomendações

A ficoremediação com macroalgas demonstrou 
potencial para ser uma boa medida de 
mitigação para para reduzir os níveis de 
determinados contaminantes em mexilhões 
e/ou ambiente aquático. Esta metodologia 
pode diminuir o risco para a saúde humana e 
melhorar a confiança no consumo de pescado. 
Recomenda-se mais investigação nesta área.
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FICOREMEDIAÇÃO COMO FERRAMENTA 
PARA REDUZIR OS NÍVEIS DE 
CONTAMINANTES PRIORITÁRIOS

A ficoremediação envolve o uso de algas na 
remoção ou biotransformação dos contaminantes 
em sistemas aquáticos. Esta tecnologia é ecológica 
e menos dispendiosa do que a maioria dos outros 
métodos. O projeto ECsafeSEAFOOD realizou 
um estudo de ficoremediação, utilizando as algas 
Saccharina latissima e Laminaria digitata, as quais 
podem contribuir substancialmente para a absorção 
de contaminantes orgânicos e inorgânicos do meio. 
Os resultados desta pesquisa demonstram:

•    Forte decréscimo (mais de 85%) de venlafaxina 
(VEN) no meio aquático nas primeiras 12 horas do 
estudo com a presença da alga S. latissima;

•    S. latissima absorve mais rapidamente VEN que L. 
digitata (24 horas em vez de 120 horas);

•    L. digitata demonstrou ser mais eficaz para 
a remoção de arsénio do meio aquático 
(decréscimos superiores a 75%); 

•    Nem S. latissima ou L. digitata foram 
capazes de diminuir as concentrações de 
tetrabromobisfenol-A (TBBPA) e bisfenol-A (BPA) 
no meio aquático. 

As algas também podem reduzir a bioacumulação 
de alguns contaminantes em mexilhões:

•    Os melhores resultados foram obtidos para 
VEN, arsénio inorgânico (iAs) e diflubenzuron, 
com decréscimos de 25%, 84% e 70%, 
respectivamente;

•    Os níveis de lindane, Cu (cobre) e Cd (cádmio) 
não diminuíram na presença de L. digitata;

As condições fisiológicas das algas não foram 
afetadas pela presença de contaminantes no meio 
aquático.

SEGURANÇA DO PESCADO – GUIA PARA AS ENTIDADES LEGISLADORAS
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Figura 1. a) ensaio com L. digitata; b) ensaio com venlafaxina 
(VEN) em copos de vidro; c) ensaio com arsénio inorgânico (iAs) 
em copos de plástico
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Novos protocolos In Vitro de 
Ecotoxicidade, Biodisponibilidade e 
Bioacessibilidade em Pescado Crú e 
Cozinhado
Os níveis de contaminantes detectados no pescado 
não refletem a quantidade que será libertada dos 
alimentos durante o processo digestivo. Cada 
contaminante tem absorções distintas no epitélio 
intestinal para entrar na corrente sanguínea, i.e. 
fração bioacessível de um contaminante. Pode 
também diferir em termos do grau e velocidade 
com que é absorvido num sistema vivo ou disponi- 
bilizado na atividade fisiológica. Isto irá depender 
das características do composto em estudo. Em 
geral, contaminantes hidrofóbicos como compostos 
polifluorinados e polibrominados têm elevadas taxas 
de absorção no intestino. O metilmercúrio é de 
elevada absorção (50-100%), o arsénio inorgânico é 
de absorção intermédia (10-20%) e o cádmio é de 
baixa absorção (abaixo de 2%).  

Os dados sobre a toxicidade (grau em que 
algo é tóxico ou danifica as células vivas), 
biodisponibilidade (grau e velocidade com que 
uma substância é absorvida num sistema vivo ou 
disponibilizada no local de actividade fisiológica) e 
bioacessibilidade (capacidade de uma substância 
de interagir e ser absorvida por um organismo) 
de contaminantes específicos estudados em 
populações de animais e humanos. Devido a 
preocupações éticas sobre práticas experimentais 
envolvendo animais, como os ratos, modelos 
experimentais alternativos tornaram-se cada vez 
mais populares. 

Toxicidade, biodisponibilidade e bioacessibilidade 
podem ser determinadas em laboratório utilizando 
linhas celulares, pelo menos numa análise preliminar 
para obter dados informativos. Além das linhagens 
celulares, um modelo animal toxicológico útil é o 
peixe zebra (Danio rerio) nos seus estádios iniciais 
de desenvolvimento. Embriões de peixe zebra são 
considerados uma boa alternativa à experimentação 
animal, pois são organismos totalmente 
formados com órgãos totalmente desenvolvidos, 
o que permite a aquisição de informações 
complementares.

A determinação da toxicidade de substâncias 
altamente hidrofóbicas é ainda desafiadora devido 
a dificuldades relacionadas com a sua solubilidade 
e estabilidade em meio aquoso utilizado na maioria 
dos modelos biológicos (i.e. linhas celulares e 
animais aquáticos). Podem ainda ocorrer efeitos 
sinérgicos e antagonísticos de toxicidade em 
misturas de contaminantes, que ainda não foram 
determinados.

 Recomendações

•   Para avaliar e determinar a toxicidade, 
biodisponibilidade e bioacessibilidade 
dos contaminantes, a estabilidade e 
solubilidade de cada substância deve 
ser analisada durante todo o tempo de 
exposição para fornecer resultados credíveis   
e independentes do modelo biológico 
utilizado;

•   A avaliação da bioacessibilidade é essencial 
para a análise de risco de contaminantes 
vs benefício dos nutrientes associados 
ao consumo de pescado, fornecendo 
indicações mais precisas sobre os efeitos 
para a saúde dos consumidores permitindo 
ajustes na legislação de segurança alimentar 
(concentrações máximas permitidas, 
limites recomendados), assim como linhas 
de orientação, de modo a minimizar as 
subavaliações ou subestimações de riscos/
benefícios, e obter assim informações mais 
realistas;

•   Nos estudos de toxicidade e biodisponibili- 
dade, modelos in vitro devem ser utilizados 
sempre que possível em detrimento dos 
estudos com animais devido às questões 
éticas associadas. Foi demonstrado que 
modelos alternativos fornecem informações 
de toxicidade relevantes, embora careçam 
de validação. São necessários mais esforços 
para avaliar amostras contaminadas com 
modelos in vitro alternativos.

SEGURANÇA DO PESCADO – GUIA PARA AS ENTIDADES LEGISLADORAS
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RECOMENDAÇÕES GERAIS E 
CONCLUSÕES DO PROJETO 
ECSAFESEAFOOD 
A segurança dos consumidores de pescado 
requer a implementação de políticas de acordo 
com a relevância dos riscos. O ECsafeSEAFOOD 
caracterizou melhor esses riscos em relação aos 
contaminantes químicos prioritários e forneceu 
evidências de riscos em relação aos compostos não 
regulamentados. As contribuíções científicas do 
projeto ECsafeSEAFOOD terão impacto sobre as 
decisões das entidades legisladoras relativamente a 
contaminantes químicos prioritários em pescado.

O pescado é um alimento único, de elevada 
qualidade, seguro e nutritivo. Uma dieta rica em 
pescado contribui para uma vida saudável. O projeto 
ECsafeSEAFOOD demonstrou que embora se 
encontrem contaminantes prioritários em pescado 
crú e cozinhado, os níveis são baixos. Desde que se 
sigam as recomendações das autoridades para o 
consumo de duas porções de pescado por semana, 
não existem potenciais riscos para a saúde dos 
consumidores.

O projeto ECsafeSEAFOOD sugere:

•   diversificar o consumo de pescado de modo 
a assegurar uma dieta saudável e equilibrada,  
priorizando a espécies que ocupam níveis tróficos 
inferiores (ex. cavala, sardinha), provenientes de 
pesca/aquacultura sustentável e responsável, 
capturadas em áreas monitorizadas e com 
controlo ambiental eficiente.

•   apoiar as estratégias de monitorização e 
investigação para obter mais dados sobre a 

presença de contaminantes prioritários em 
pescado;

•   prever as implicações das alterações climáticas 
para a segurança do pescado; 

•   Implementar estratégias de mitigação para reduzir 
os riscos de contaminação de pescado, incluindo o 
processamento e ficoremediação;

•   Melhorar a comunicação com as partes 
interessadas, uma vez que continua a existir 
falta de confiança e transparência entre os 
consumidores, autoridades e indústria;

•   Para melhorar a confiança dos consumidores 
na industria pesqueira, é necessário fornecer 
informações objetivas e transparentes sobre as 
características do produto (ex. origem, data de 
captura, garantia de segurança) ao longo de toda 
a cadeia comercial (produtores, processadores, 
distribuidores e retalhistas);

•   Compreender as percepções e necessidades 
dos consumidores relativamente à segurança do 
pescado para garantir uma boa aceitação dos 
produtos da pesca;

•   Utilizar as ferramentas de rastreio rápido para 
detetar contaminação e as metodologias 
convencionais de monitorização como medida 
de confirmação de resultados positivos. Permite 
reduzir custos e assegurar resultados rápidos e 
fidedignos. Essas ferramentas podem ser usadas 
pelas autoridades de segurança alimentar e pela 
indústria, como parte dos procedimentos internos 
de controlo de qualidade (HACCP);

•   Incluir novos passos (ex. aquecimento da amostra) 
ao avaliar os níveis de contaminantes em pescado, 
de modo a obter informações realistas para os 
consumidores. 

FISHCHOICE: Nova ferramenta online 
para a avaliação dos benefícios e 
riscos associados ao consumo de 
pescado.
Os parceiros do projeto ECsafeSEAFOOD
desenvolveram uma ferramenta online que faz o
balanço entre os benefícios e riscos associados 
ao consumo de pescado, considerando a 
exposição a contaminantes. A ferramenta é 
denominada FISHCHOICE e está disponível em: 
www.fishchoice.eu
O acesso profissional pode ser solicitado online.

FERRAMENTAS ÚTEIS PARA AS POLÍTICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR DO PESCADO 
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•  Visite a página do projeto ECsafeSEAFOOD para 
aceder a relatórios relevantes (D2.4, D2.3, D2.7): 
www.ecsafeseafood.eu

•   O regulamento EU REACH (Avaliação, 
Autorização e Restrição de Substâncias 
Químicas) foi introduzida em 2007 para melhorar 
a protecção da saúde pública e do ambiente 
através da identificação precoce e melhorada 
das propriedades intrínsecas das substância 
químicas. No âmbito do programa REACH, os 
produtores e importadores devem recolher 
informação sobre as propriedades das suas 
substância químicas e registar a informação. 
Atráves do registo e limitação do uso de químicos 
perigosos na cadeia industrial, REACH reduzirá 
iindiretamente a contaminação do meio marinho 
por substâncias tóxicas. Por sua vez, o risco 
de contaminação pelo ser humano também 
diminui através do consumo de pescado. http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32006R1907&from=EN

•   O Sistema de Alerta Rápido para Alimentos 
e Animais (RASFF) da UE é um instrumento 
fundamental para garantir o fluxo de informação 
entre fronteiras e rapidamente reagir quando é 
detetado um risco para a saúde pública na cadeia 
alimentar. RASFF permite a eficiente partilha 
de informação entre os membros da UE (28 
autoridades nacionais de segurança alimentar, 
Comissão Europeia, Autoridade Europeia de 
Segurança Alimentar, Autoridade de Fiscalização 
da EFTA, Noruega, Liechtenstein, Islândia e Suíça)
e presta um serviço de 24 horas por dia de forma 
a garantir a receção e envio colectivo e eficiente 
de notificações urgentes. Para mais informações 
visite o portal da RASFF: http://ec.europa.eu/food/
safety/rasff_en

•  O guia da FDA "Fish and Fishery Products" 
Hazards and Controls Guidance" (4ª Edição) – Abril 
2011. Este guia destina-se a auxiliar a indústria 
pesqueira no desenvolvimento do seu plano de 
Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo 
(HACCP), orientando na identificação dos riscos 
associados aos seus produtos e a formular 
estratégias de controlo. https://www.fda.gov/
downloads/Food/GuidanceRegulation/UCM251970.
pdf

•   Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura, Roma, 2004 
Biotóxinas marinhas  
http://www.fao.org/docrep/007/y5486e/
y5486e00.htm

 
•   Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura, Roma, 2009. 
Diretrizes para a avaliação de risco de peixes. 
http://www.fao.org/docrep/011/i0468e/i0468e00.
htm

•   EFSA: Contaminantes Químicos: http://www.efsa.
europa.eu/en/science/chemical-contaminants

•   EFSA: Declaração sobre os benefícios associados 
ao consumo de pescado comparativamente com 
os riscos de contaminação por metilmercúrio: 
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/
pub/3982

•   EFSA: Nutrição: http://www.efsa.europa.eu/en/
science/nutrition 

•   EFSA estabelece valores dietéticos europeus de 
referência para a ingestão de nutrientes: http://
www.efsa.europa.eu/en/press/news/nda100326 

•   EFSA estabelece valores dietéticos europeus de 
referência para a ingestão de carbohidratos e 
fibra: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/
pub/1462 

•   EFSA estabelece valores dietéticos europeus de 
referência para a ingestão de gordura, incluíndo 
ácidos gordos saturados, polinsaturados, 
monoinsaturados, ácidos gordos trans e 
colesterol: http://www.efsa.europa.eu/en/
efsajournal/pub/1461

•   EFSA: declaração sobre o estabelecimento de 
diretrizes alimentares: http://www.efsa.europa.eu/
en/efsajournal/pub/1460

ONDE ENCONTRAR INFORMAÇÃO ADICIONAL
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Este Guia de Segurança do pescado foi desenvolvido no âmbito do projeto de investigação 
ECsafeSEAFOOD, financiado pela União Europeia. O projeto ECsafeSEAFOOD teve início em fevereiro 
de 2013, sendo financiado pelo Sétimo Programa Quadro da União Europeia para o desenvolvimento de 
Investigação e Tecnologia (FP7/2007-2013) no âmbito do contrato número 311820.

O ECsafeSEAFOOD tem vindo a avaliar questões de segurança alimentar relacionadas com contaminantes 
prioritários presentes no pescado como resultado de contaminação ambiental (incluindo tóxinas de 
microalgas nocivas e lixo marinho) e avaliando o impacto na saúde pública.

A disponibilidade de alimentos seguros e de elevada qualidade é uma preocupação crescente e a 
investigação desempenha um papel importante para garantir a confiança dos consumidores neste sector. 
O ECsafeSEAFOOD forneceu evidências científicas para o desenvolvimento de políticas nas áreas da 
saúde pública, segurança alimentar e ambiental, procurando estabelecer uma relação quantitativa entre a 
contaminação do meio marinho e o pescado

O ECsafeSEAFOOD visa aumentar a confiança dos consumidores através do fornecimento de informação 
clara e prática, colaborando diretamente com as autoridades de segurança alimentar.

Para mais informação visite a página do projeto, www.ecsafeseafood.eu, ou contate o coordenador do 
projeto Dr. António Marques, amarques@ipma.pt.

Este guia inclui os resultados obtidos durante os quatro anos de investigação levados a cabo pelos parceiros 
do projeto ECsafeSEAFOOD

O conteúdo do guia para as entidades legisladoras foi gerado e compilado pelo projeto ECsafeSEAFOOD.

A edição, prova e concepção foram realizadas pela AquaTT– Marieke Reuver, Tanja Calis, Eva Greene,  
Ruth McAvinia, Cliona Ní Cheallacháin, Anne-Marie Williams e Laura Macaulay.

Os autores agradecem a todos os que contribuíram para o desenvolvimento deste documento.
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