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PESCADO SEGURO – GUIA PARA A 
INDÚSTRIA DO PESCADO
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, novos riscos surgiram para 
a saúde pública sob a forma de contaminantes 
prioritários, para os quais existe informação limitada 
e para os quais ainda não foram estabelecidos os 
limites máximos. 

Em resposta a estes riscos emergentes, a 
investigação tem-se comprometido em entender 
os riscos associados ao consumo de pescado. 
O projeto de investigação ECsafeSEAFOOD, 
financiado pela União Europeia 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 a Indústria do Pescado 
com base nos resultados obtidos pelo projeto, 
de forma a aumentar a segurança do pescado 
para os consumidores e reduzir os riscos para a 
saúde pública. Este guia tem como objetivo ajudar 
toda a indústria do pescado (desde pescadores e 
produtores, até grossistas, distribuição, retalhistas 
e laboratórios analíticos), a avaliar os riscos 
associados à comercialização de pescado. 

O guia representa a percepção do projecto 
ECsafeSEAFOOD sobre este tópico focando nos 
contaminantes químicos não regulamentados de 
preocupação emergente. Abordagens alternativas 
podem ser utilizadas, desde que satisfaçam os 
requirimentos dos estatutos e regulamentos 
actualmente em vigor.

BENEFÍCIOS DO PESCADO PARA A SAÚDE PÚBLICA 
Os recentes resultados da Autoridade Europeia para 
a Segurança dos Alimentos (EFSA, 2014) indicam 
que o pescado tem muitos benefícios para a saúde:

•  É uma excelente fonte de energia e proteínas, 
contendo todos os aminoácidos essencias que o 
ser humano necessita;

•  É uma valiosa fonte de nutrientes essenciais 
(iodo, selénio, cálcio e vitaminas A e D), bem 
como minerais e oligoelementos (zinco, fósforo, 
ferro e cobre), os quais são necessários para o 
bom funcionamento de várias funções do corpo 
humano; 

•  É a principal fonte de ácidos gordos, os quais são 
necessários para o crescimento normal, suporte 
imunitário e pode melhorar a saúde cardiovascular 
e cerebral; 

•  O consumo de pescado, particularmente de 
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 o não 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 teores de metilmercúrio (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 ômega-3, vitamina D, iodo e selénio. 

O PESCADO E ATITUDES DO CONSUMIDOR
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PERCEPÇÃO DOS CONSUMIDORES QUANTO AOS 
BENEFÍCIOS E RISCOS ASSOCIADOS AO CONSUMO 
DE PESCADO

A percepção dos consumidores relativamnete ao 
pescado e saúde pública foi avaliada em cinco 
países europeus (Espanha, Portugal, Irlanda, Bélgica 
e Itália). Dos 2.917 consumidores consultados::
•    72% consideram que o consumo de pescado é 

saúdavel, independentemente de possíveis riscos; 
•    74% mostraram-se cientes que o consumo de 

pescado rico em ácidos gordos ômega-3 diminui 
o risco de doenças coronárias;

•    42% demostraram preocupações quanto à 
segurança do consumo de pescado, com principal 
preocupação relativamente a contaminação por 
metais pesados (48%), resíduos plásticos (41%), 
produtos farmacêuticos (34%), antibióticos e 
hormonas (33%);

•    Os consumidores consideram que os peixes são 
mais saudáveis, de elevada qualidade, nutritivos 
e mais seguros do que a carne. Os peixes 
de aquacultura, foram considerados menos 
apelativos, no entanto mais acessíveis; 

•    Os consumidores europeus demonstraram um 
forte interesse sobre informação relacionada 
com a segurança do pescado, especialmente em 
relação ao prazo de validade, origem (incluindo 
selvagem versus aquacultura), data de captura, 
níveis de contaminação, marca de qualidade, 
garantia de segurança e aditivos usados;

•    Os consumidores confiam mais na informação 

fornecida pelas organizações que realizam o 
controlo de segurança do que nos governos, 
indústria e processadores de pescado; 

•    Os consumidores europeus confiam mais em 
médicos e outros profissionais de saúde quanto 
à informação referente ao pescado, seguido das 
organizações de consumidores e investigadores;

•    Os principais canais de informação utilizados 
pelos consumidores em relação à segurança do 
pescado são variados, incluìndo a imprensa e 
internet.

Para informação mais detalhada pesquise o artigo 
científico Jacobs et al. (2015) (ver referências, pág. 
14).



NOVOS MÉTODOS DE DETECÇÃO DE CONTAMINANTES PRIORITÁRIOS NO 
PESCADO
  
Produtos farmacêuticos e disruptores endócrinos
Quatro novos métodos foram desenvolvidos para a análise de fármacos 
e compostos de disrupção endócrina em pescado no âmbito do projeto 
ECsafeSEAFOOD:
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RECOMENDAÇÕES:
Quatro 
novos 
métodos 
foram 
desenvol-
vidos para 
a detecção 

e análise de fármacos, 
antibióticos e disruptores 
endócrinos. Estes 
métodos são rápidos, 
sensíveis, robustos e 
prontos para serem 
utilizados pela indústria. 
Para mais informações: 

• Método de 
cromatografia-
liquída  de alta-
eficiência acopolada 
a espectometria 
de massa (UHPLC-
MS/MS) que 
permite a detecção 
de 20 produtos 
farmacêuticos 
diferentes em peixes 
(Belinda Huerta, 
bhuerta@icra.cat).

• Método multi-
resíduo, rápido, 
simples e robusto 
para a análise de 
fármacos em bivalves 
(23 compostos)
(Diana Alvarez-
Muñoz, dalvarez@
icra.cat).

• Método para 
a detecçaõ de 
antibióticos no 
pescado (Albert 
Serra-Compte, 
aserra@icra.cat).

• Método para a 
determinação de 
19 disruptores 
endócrinos (Sara 
Rodriguez-Mozaz 
srodriguez@icra.cat).

MÉTODOS DE DETECÇÃO DE CONTAMINANTES NO PESCADO

SEGURANÇA DO PESCADO – GUIA PARA A INDÚSTRIA

Método Tipo de 
amostra

Família do 
composto

Composto Referência

UHPLC-MS/
MS para a 
detecção de 
fármacos

Peixe β-blo-
queadores, 
fármacos 
psiquiátricos, 
diuréticos, 
anti-helmín-
ticos e 
asmáticos, 
antiagre-
gantes 
plaquetares, 
analgési-
cos/antin-
flamatórios

atenolol, carazolol, metropro-
lol, nadolol, propanolol, sotalol, 
carbamazepine, citalopram, di-
azepam, 10,11-epoxycarbamaz-
epine, 2-hydroxycarbamaz-
epine, lorazepam, sertraline, 
venlafaxine, clopidrogel, 
codeine, diclofenac, hydro-
chlorothiazide, levamisole, 
salbutamol

Huerta et  
al. 2013

UHPLC-MS/
MS para a 
detecção de 
fármacos

Bivalves antibióticos, 
fármacos 
psiquiátricos, 
diuréticos e 
hiperplasia 
prostática, 
analgési-
cos, antin-
flamatórios, 
tranquiliza-
dores, blo-
queadores 
de canais de 
cálcio

ronidazole, metronidazole, di-
metridazole, sulfamethoxazole, 
N-acetyl-sulfamethoxazole, 
azithromycin, erythromycin, 
venlafaxine, o-demethyl-
venlafaxine, carbamazepine, 
10,11-epoxycarbamazepine, 
2-hydroxycarbamazepine, cit-
alopram, alprazolam, codeine, 
phenazone, propyphenazone, 
piroxicam, azaperone, azaper-
ol, diltiazem, hydrochlorothia-
zide, tamsulosin e alguns dos 
seus principais metabolitos

Alvarez- 
Muñoz et  
al. 2015

QuEChERS e 
LC-MS para a 
detecção de 
antibióticos

Peixes, 
amêijoas 
e 
moluscos

antibióticos azithromycin, clarithromycin, 
roxithromycin, spiramycin, 
tilmicosin, tylosin, tetracycline, 
clindamycin, lincomycin, sul-
fadimethoxine, sulfamerazine, 
sulfamethoxazole, sulfadiazine, 
sulfapyridine, sulfisomidin, 
sulfisoxazole, N-acetylsulfadi-
azine, N-acetylsulfamerazine, 
N-acetylsulfamethazine, met-
ronidazole, metronidazole-OH, 
trimethoprim, chloramphen-
icol

Serra- 
Compte  
et al. 2016

Pescado antibióticos macrolides, β-lactams

QuEChERS e  
UPLC–MS/
MS para 
detecção de 
disruptores 
endócrinos

Peixes triazóis, 
estimulantes, 
hormonas, 
retardadores 
de chama, 
plastifi-
cantes, anti-
bacterianos 
e conser-
vantes

1H-benzotriazole, caffeine, 
progesterone, levonorgestrel, 
tolytriazole, tris(2-chloro-
ethyl) phosphate, tris(2-bu-
toxyethyl) phosphate, 
tris(2-chloroisopropyl) phos-
phate, estrone, 17β-estradiol, 
estriol, 17α-ethinylestradiol, 
estrone-3-sulfate, bisphenol 
A, triclosan, methylparaben, 
ethylparaben, propylparaben, 
benzylparaben

Jakimska 
et al. 2013
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Biosensoress: Biotoxinas, Antibióticos e Retardadores 
de Chama 

Os biosensores são unidades ou dispositivos 
analíticos capazes de fornecer resultados de forma 
rápida, econômica e ecológica para aplicações 
ambientais e alimentares, complementando os 
métodos analíticos convencionais. Os biosensores 
podem ser uma alternativa viável à experimentação 
animal em bioensaios para determinadas biotóxinas 
marinhas.

O projeto ECsafeSEAFOOD desenvolveu biosensores 
para diferentes compostos: bitóxinas marinhas 
(tetradotoxinas, azaspirácidas), antibióticos 
(sulfonamidas) e retardadores de chama bromados 
(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 detecção de contaminantes 
no pescado, com sensibilidade abaixo dos níveis 
regulamentados. Estes .biosensores são adequados 
para testes de rotina, como primeiro rastreio e 
análises em campo. Devido às suas cracterísticas, 
podem ser facilmente implementados nos processos 
industriais, fornecendo informação relevante para os 
sistemas de controlo de qualidade e segurança da 
indústria do pescado. 

No caso de certas toxinas, para as quais ainda não 
exitem métodos de detecção aplicáveis, a indústria 
do pescado deve confiar na avaliação realizada 
pelas entidades competentes (agências reguladoras, 
entidades governamentais, autoridades de saúde) 
e seguir rigorosamente os regulamentos que 
podem ser aplicadas em relação à comercialização 
das diferentes espécies de pescado na sua área. 
A indústria pesqueira e aquacultura devem 
colaborar com as autoridades de controlo e aplicar 
rigorosamente as práticas recomendadas. 

RECOMENDAÇÕES:
Os biosensores são ferramentas 
complementares dos métodos 
de referência utilizados na 
análise de contaminantes em 
amostars de pescado, tais como 

a cromatografia acoplada a espectrometria 
de massa. Podem ser facilmente usados pela 
indústria do pescado e ajudar a melhorar as 
suas próprias técnicas de controlo como parte 
de Análise de Perigos e Pontos Críticos de 
Controlo (HACCP). Os resultados positivos 
(presença de contaminantes) podem ser 
confirmados pelos métodos de referência 
de confirmação. Os novos protótipos dos 
biosensores desenvolvidos pelo projeto 
ECsafeSEAFOOD foram validados e estão 
prontos a ser usados por toda a cadeia 
industrial, desde produtores, processadores, 
distribuidores e retalhistas. O próximo passo 
é a integração de todos os componentes 
num projeto de comercialização dos 
biosensores. Para mais informações sobre o 
desenvolvimento e produção dos biosensores, 
contacte:Alejandro Barranco (abarranco@azti.es) 
e Mònica Càmpas (monica.campas@irta.cat) 

Dispositivo de eléctrodos ligado a um potenciostato 
multiplexado para a detecção de azaspirácidas em mexilhões.

Microtitulação de poços, colorimétrico mELISA, para a 
detecção de tetrodotoxinas em peixe-balão.
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• Para mais detalhes e informação adicional 
quanto ao desenvolvimento do ensaio 
adequado ao rastreio de azaspirácidas, 
i.e. grupo de biotóxinas que causam o 
evenenamento do ser humano, em amostras 
de marisco, pesquise a publicação Samdal et 
al. 2015.

• Para mais detalhes e informação adicional 
quanto ao desenvolvimento do método 
versátil e robusto para a determinação de 
Tetrodotoxinas (TTX) em peixe-balão e 
búzios, pesquise a publicação Reverte et al. 
2015.
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  EFEITO DA ORIGEM E BIOLOGIA NOS NÍVEIS DE 
CONTAMINANTES
Uma grande variedade de poluentes ambientais 
têm vindo a ser observados em várias espécies de 
pescado. O tipo e nível de poluentes observados 
dependem fortemente do local de origen, i.e. em 
que medida a área é afectada pelas actividades 
humanas, e pela biologia das espécies. 

•    Estuários de grandes rios, especialmente 
localizados em zonas industriais, e áreas costeiras 
densamente povoadas são em geral mais 
poluídos; 

•    Mares e oceanos mais distantes das zonas de 
actividade humana, geralmente contêm baixos 
níveis de contaminantes;  

•    Peixes do topo da cadeia alimentar (ex. atum) 
são mais susceptíveis à bioacumulação de 
contaminantes, como o metilmercúrio e PCBs;

•    Individuos de maiores dimensões e mais velhos 
da mesma área contêm níveis de contaminantes 
mais elevados (ex. atuns de maiores dimensões 
apresentam níveis de metilmercúrio mais 
elevados);

•    Espécies com elevado teor lipídico contém níveis 
mais elevados de contaminantes lipofílicos, tais 
como PCBs e retardadores de chama brominados; 

•    Devido às rápidas taxas de absorção no pescado 
os contaminantes hidrosolúveis (ex. produtos 
farmacêuticos) não se acumulam em níveis 
elevados nos tecidos dos peixes, sendo menos 
afectados pelo tamanho (idade) e bioacumulação 
ao longo da cadeia trófica;

•    Pescado rico em selénio (ex. ostras, mexilhões, 
polvo) não só previnem o envenenamento por 
metilmercúrio, como podem reverter rapidamente 
alguns dos seus graves sintomas neurotóxicos. 

Comparando o efeito da origem e biologia do 
pescado em relação aos níveis de contaminação, a 
origem tem maior influência, uma vez que: 
•    Em áreas altamente poluídas todas as espécies de 

pescado podem ser afetadas;
•    Em áreas de baixa poluíção, todas as espécies de 

pescado contêm níveis de poluentes mais baixos 
(com algumas excepções: mecúrio em peixes 
predadores maiores e mais avelhos)

1
2
3

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

RECOMENDAÇÕES:
O actual padrão de 
consumo de pescado 
na Europa indica que os 
consumidores estão mais 
expostos a contaminação 

por metilmercúrio e pentabromodifenil 
99 (PBDE99, retardador de chama), os 
quais ocorrem a níveis mais elevados 
nos individuos de maior dimensão e que 
ocupam o topo da cadeia trófica. Contudo, 
na Europa, o pescado geralmente contém 
baixos níveis de contaminantes, não 
representando risco para a saúde pública. 
Os níveis mais elevados de contaminantes 
são normalmente observados em pescado 
de estuários de rios poluídos e ao longo 
da costa, onde a atividade humana é mais 
intensa. Escolher espécies de pescado de 
mar aberto, onde a pressão de actividades 
humanas é menor, e diversificar o consumo, 
previligiando as espécies que ocupam níveis 
tróficos mais baixos, ajuda a prevenir a 
exposição a contaminantes emergentes e 
não monitorizados.
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EFEITO DA ORIGEM E BIOLOGIA NOS NÍVEIS DE 
BIOTOXINAS 

A UE estabeleceu regulamentos para todas as 
tóxinas marinhas consideradas nocivas para os 
consumidores e toda a informação referente aos 
níveis em pescado é partilhada pelos Estados 
Membros: 
•  Na UE, laboratórios acreditados implementam 

métodos de referência sob elevados padrões de 
qualidade, de forma a que sejam avaliados os 
níveis de tóxinas em pescado;

•  Todas as zonas de produção de moluscos são 
regularmente monitorizadas na UE; 

•  Independentemente da origem e espécie, o 
pescado que segue os regulamentos comerciais 
da UE e é comercializado através dos canais 
adequados, é considerado seguro para consumo. 

Excepções são a biotóxina "ciguatoxina" em peixes e 
"tetrodotoxina" em moluscos e peixe-balão, que são 
questões emergentes na UE. No entanto:
•     Casos de ciguatoxina foram apenas reportados 

nas ilhas Canárias e Madeira; e casos de 
tetrodotoxina na Holanda, Reino Unido e zonas 
do Mediterrâneo.

•     A ciguatoxina é encontada principalmente em 
charuteiro (Seriola sp.) e a tetrodotoxina em 

peixe-balão e marisco.
•     AProcedimentos de gestão e regulamentos 

já foram implementados pelas entidades 
competentes destas regiões para limitar o 
consumo de pescado com elevado risco de 
contaminação por ciguatoxinas e tetrodotoxinas.

RECOMENDAÇÕES:
Biotoxinas regulamentadas são 
controladas por programas 
oficiais de monitorização nas 
áreas de pesca de marisco. No 
entanto, a indústria de pescado 
pode sempre considerar o 

aumento de procedimentos de controlo 
interno quanto a tóxinas marinhas, consoante 
as suas necessidades específicas de produção 
e comercialização de pescado. 

Até ao momento, ciguatoxinas só foram 
reportadas nas Ilhas Canárias e Madeira, pelo 
que a indústria de pescado deve evitar a 
comercialização de  charuteiros destas zonas. 

1
2
3

EFEITO DO PROCESSAMENTO INDUSTRIAL NOS 
NÍVEIS DE CONTAMINANTES 

O projeto ECsafeSEAFOOD obteve os seguintes 
resultados:

•     Cozinhar e descascar os camarões aumenta a 
concentração de mercúrio (Hg,) mas reduz a 
concentração de todos os outros elementos, tais 
como arsénio inorgânico (iAs), arsénio total (tAs), 
crómio (Cr), zinco (Zn), selénio (Se), cádmio (Cd), 
cobre (Cu) e ferro (Fe);

•     O corte (remoção do tecido gordo) e fumagem  
do salmão não afecta significativamente os 
níveis de lípidos, matéria seca e contaminantes 
(metais, ácido perfluoroctanossulfônico, α-HBCD 
(Hexabromociclododecano));

•     A fumagem aumenta os níveis de  compostos 
bifenil policlorinados (PCB) no alabote do 
Atlântico em peso húmido, no entanto os níveis 
não se alteram com base no teor lipídico e 
matéria seca; 

•     A fumagem industrial e cozedura não transforma 
o arsénio orgânico em arsénio inorgãnico que é 
carcinogénico; 

•     Em todos os casos, os níveis dos contaminantes 
analisados encontravam-se abaixo dos níveis 
máximos recomendados pela UE em pescado 
para o cádmio (Cd), chumbo (Pb), mercúrio (Hg) 
e PCB.

RECOMENDAÇÕES:

1
2
3

Para avaliar o risco do 
processamento no pescado, a 
análise dos contaminantes deve 
ser efectuada no produto final 
processado em detrimento do 

produto crú, uma vez que o processamento 
pode alterar os níveis de contaminantes. Esta 
recomendação está em conformidade com as 
regras estabelecidas no Regulamento CE 
1881/2006.

SEGURANÇA DO PESCADO – GUIA PARA A INDÚSTRIA
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EFEITO DO TRATAMENTO CULINÁRIO NOS CONTAMINANTES NOCIVOS NO 
PESCADO 
O tratamento culinário pode afetar os níveis de contaminantes ambientais em 
pescado, como o metilmercúrio (MeHg), arsénio inorgânico (iAs), compostos 
perfluorinados (PFCs), disruptores endócrinos (EDCs), retardadores de chama 
brominados (BFRs), fragrâncias, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos 
(PAHs), filtros UV e biotóxinas. Espécies de pescado com maior perda de 
água durante a cozedura (vapor) apresentam níveis de contaminantes mais 
elevados. 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). 

No entanto, os níveis de contaminantes após o tratamento culinário não 
apresentam um potêncial risco para a saúde dos consumidores.

SEGURANÇA DO PESCADO – GUIA PARA A INDÚSTRIA

 METAIS      PFCs      EDCs      BFRs      FRAGRÂNCIAS   PAHs     FILTROS UV      BIOTÓXINAS

Mexilhão 

Sapateira

Cavala

Atum

Dourada

Linguado

Solha

Tamboril

Pescada

Bacalhau

Cavala 
enlatada

cozer a vapor aumenta os níveis de concentração de contaminantes específicos, em pescado, contudo estes níveis não 
representam potenciais riscos para a saúde dos consumidores

Polvo

Im
ag

es
 ©

 S
ca

nd
in

av
ia

n 
F

is
hi

ng
 Y

ea
r 

B
o

o
k 

an
d

 ©
 G

o
ld

en
 D

aw
n 

20
16

Para uma tabela mais detalhada descrevendo o efeito culinário sobre contaminantes específicos, ver: 
http://ecsafeseafood.eucookingcontaminants
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CASO DE ESTUDO: FICOREMEDIAÇÃO COMO FER-
RAMENTA PARA REDUZIR OS NÍVEIS DE CONTAMI-
NANTES 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 apta 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 ligeiramente 
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 
afectadas pela presença de contaminantes no meio 
aquático.

Figura 1. a) ensaio com L. digitata; b) ensaio com venla-
faxina (VEN) em copos de vidro; c) ensaio com arsénio 
inorgânico (iAs) em copos de plástico. 

A

B

C

1
2
3
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RECOMENDAÇÕES:
A ficoremediação com 
algas Saccharina latissima e 
Laminaria digitata pode ser 
uma boa medida de mitigação 
para a redução dos níveis de 

determinados contaminantes em mexilhões 
e/ou ambiente aquático. S. Latissima reduz 
significativamente venlafaxina (VEN) da água e 
L. digitata reduz os níveis de arsénio na água e 
em mexilhões. Para mais informações contactar 
Sara Cunha (sara.cunha@ff.up.pt) ou ver 
Anacleto et al. (2017).
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INFORMAÇÃO ADICIONAL

•     O quadro seguinte indica a legislação actual 
da UE sobre contaminantes regulamentados 
(incluindo os limites regulamentares). 

Contaminantes regulados 
para o pescado

Legislação

Benzo(a)pireno (PAHs), PCBs, 
dióxinas, Pb, Cd, Hg, PFAS

EU Reg. 1881/2006; 
EU Reg. 629/2008; EU 
Recom. 2010/161 (PFAS); 
EU Reg. 589/2014 (PCBs) 
(Contaminantes químicos)

Listeria monocytogenes, Sal-
monella, Escherichia coli, hista-
mina, Estafilococos coagulase 
positivos

EU Reg. 2073/2005; EU 
Reg. 1441/2007 (critérios 
microbiológicos)

Envenenamento por tóxinas de 
marisco paralisantes (PSP), por 
toxinas de marisco amenésicas 
(ASP), por tóxinas de maris-
co diarréicas (DSP), tóxinas e 
pectenotoxinas (PTX), Yes-
sotóxinas e Azaspiracidas

EU Reg. 852/2004;  EU 
Reg. 853/2004; EU Reg. 
854/2004; EU Reg. 
2074/2005; EU Reg. 
15/2011 (Biotoxinas)

•     A página do projeto ECsafeSEAFOOD contém 
informação geral, assim como informação 
referente aos parceiros e resultados. Ver: 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 indirectamente a 
contaminação do meio marinho por substâncias 
tóxicas. Por sua vez, o risco de contaminação 
pelo ser humano atráves do consumo de pescado 
também diminui. http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006R1907.

•     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 detectado 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 recepção 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 destinam-se a auxiliar a 
indústria pesqueira no desenvolvimento do seu 
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CONCLUSÕES
O pescado é um alimento único, de elevada 
qualidade, seguro e nutritivo. Uma dieta rica 
em pescado contribui para uma vida saudável. 
Embora, possam encontrar contaminantes 
emergentes em pescado crú e cozinhado, os 
níveis são baixos e 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. Para assegurar uma alimentação 
equlibrada e saudável, os consumidores devem 
diversificar o consumo de pescado, dando 
prioridade a espécies que ocupam níveis tróficos 
inferiores (ex. cavala, sardinha), provenientes 
de pesca/aquacultura sustentável e responsável 
e capturadas em áreas monitorizadas e com 
controlo ambiental eficiente. Os biosensores e 
novas, rápidas, sensíveis e robustas ferramentas 

analitícas validadas para contaminantes em 
amostras de pescado, apresentam um enorme 
potencial para serem utilizadas pela indústria do 
pescado como parte dos procedimentos internos 
de controlo de qualidade (HACCP). 

Para  melhorar a confiança dos consumidores na 
industria pesqueira, é necessário o fornecimento 
de 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). 
Medidas de mitigação, como o processamento 
e ficoremediação, devem ser aplicadas para 
fortalecer a segurança dos seus produtos. 
Compreender as percepções e necessidades 
dos consumidores relativamente à segurança 
do pescado é crucial para garantir uma boa 
aceitação dos produtos da pesca.

http://www.ecsafeseafood.eu
http://www.ecsafeseafood.eu
http://http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006R1907
http://http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006R1907
http://http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006R1907
http://ec.europa.eu/food/safety/rasff_en
http://ec.europa.eu/food/safety/rasff_en


O ECsafeSEAFOOD desenvolveu recursos úteis que 
podem ajudar as partes interessadas da indústria 
do pescado a melhorar os diagnósticos e avaliação 
de risco do pescado, os quais também podem ser 
utilizados para destacar lacunas na pesquisa de 
contaminantes em pescado. Estes recursos incluem 
uma ferramenta online que avalia os benefícios 
e riscos associados ao consumo de pescado e 
uma base de dados que agrupa informação sobre 
contaminantes emergentes em pescado. 

INOVADORA BASE DE DADOS ONLINE PARA 
CONTAMINANTES AMBIENTAIS PRIORITÁRIOS EM 
PESCADO 
A base de dados de contaminantes do projeto 
ECsafeSEAFOOD agrupa informação sobre 
contaminantes emergentes em pescado.  Os 
contaminantes em questão incluem os retardadores 
de chama brominados, disruptores endócrinos,  
elementos tóxicos, produtos farmacêuticos, produtos 
de higiene pessoal, compostos perfluorinados, 
microplásticos e biotóxinas marinhas, entre outros. 

Esta ferramenta é útil para melhorar os diagnósticos 
de contaminantes e avaliação de risco associado 
ao cosumo de pescado 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. 

FISHCHOICE: NOVA FERRAMENTA ONLINE PARA 
AVALIAR OS BENEFÍCIOS E RISCOS ASSOCIADOS 
AO CONSUMO DE PESCADO 
O projeto ECsafeSEAFOOD desenvolveu uma 
ferramenta online para as partes interessadas 
que avalia os benefícios e riscos associados ao 
consumo de pescado, tendo em conta a exposição a 
contaminantes. FISHCHOICE encontra-se disponível 
em: www.fishchoice.eu. O acesso profissional pode 
ser solicitado na referida página.

RECURSOS ÚTEIS

INFORMAÇÃO ADICIONAL (CONTINUAÇÃO)
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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. 
Biotoxinas marinhas. http://www.fao.org/
docrep/007/y5486e/y5486e00.htm

•     Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura, Roma, 2009. 
Directizes 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 do 
consumo de peixe/pescado comparativamente 
com os riscos de contaminação por 
metilmercúrio: http://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
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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 fornece evidências científicas para o desenvolvimento de políticas nas áreas da 
saúde pública, segurança alimentar e ambientais, 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 directamente 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.
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