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RESUMO 
 

RORIZ, G. D. O Papel do Serviço Veterinário Oficial em cadeias produtivas de animais 

aquáticos: Contexto mundial e desafios para o Brasil. [The Role of the Official Veterinary 

Service in productive chains of aquatic animals: Global context and challenges for Brazil]. 

2013. 57 p. Monografia de conclusão do curso de Medicina Veterinária – Faculdade de 

Agronomia e Medicina Veterinária, Universidade de Brasília (UnB), Brasília, DF. 

 

A pesca e a aquicultura vêm ganhando cada vez mais importância no cenário mundial. 

A aquicultura continua a crescer mais rapidamente que todos os outros setores de produção 

animal. A partir de seu desenvolvimento e da pressão por expansão e intensificação do 

comércio, questões relacionadas à sustentabilidade da atividade e aos riscos a que estão 

sujeitas as diversas espécies cultivadas passam a assumir um papel relevante no cenário 

mundial, sendo essas questões um dos principais desafios do setor. Por esse motivo, 

estratégias eficazes de biossegurança devem ser desenvolvidas e implementadas a fim de 

minimizar os riscos de doenças, reduzindo os impactos sobre o comércio internacional. Os 

serviços veterinários devem atuar a fim de garantir a saúde pública, o acesso ao mercado local 

e internacional de animais e seus produtos e o bem-estar animal. Um estudo mais detalhado 

sobre grandes potências produtivas do setor da pesca e aquicultura, como China, Vietnam, 

Tailândia, Noruega, Chile e Canadá, se faz importante para buscar uma correlação entre a 

atuação do serviço veterinário na sanidade de animais aquáticos e a produção pesqueira do 

respectivo país. Além disso, pelo novo cenário de crescimento da aquicultura brasileira, onde 

novas atividades produtivas começam a se estruturar, a análise do país permite demonstrar os 

desafios e as formas de atingir as perspectivas para o grande potencial aquícola. Neste 

sentido, a atuação do serviço veterinário se mostra a forma mais eficaz de se buscar medidas 

de controle e erradicação de doenças e, consequentemente, garantir um mercado seguro e 

acessível entre os países. Entretanto, em grande parte dos países ainda não se constata uma 

relação direta entre a atuação do serviço veterinário e seus níveis de produtividade. 

 

Palavras-chave: Pesca e aquicultura, produção, sanidade, biossegurança, serviços 

veterinários, Brasil. 

 
 



 

 

 

ABSTRACT 
 

RORIZ, G. D. The Role of the Official Veterinary Service in productive chains of aquatic 

animals: Global context and challenges for Brazil [O Papel do Serviço Veterinário Oficial 

em cadeias produtivas de animais aquáticos: Contexto mundial e desafios para o Brasil]. 

2013. 57 p. Monografia de conclusão do curso de Medicina Veterinária – Faculdade de 

Agronomia e Medicina Veterinária, Universidade de Brasília (UnB), Brasília, DF. 

 

Fisheries and aquaculture are gaining more importance on the world stage. 

Aquaculture continues to grow faster than all other animal production sectors worldwide. 

With the development of aquaculture and the pressure for expansion and intensification of 

trade, issues related to the sustainability of the activity and the risks that various species are 

subjected to have now gained a relevant role, being one of the main challenges for the sector. 

Therefore, effective biosecurity strategies should be developed and implemented to minimize 

the risk of diseases, reducing the impact on international trade. The veterinary services should 

act to ensure public health, access to local and international market of animals and their 

products and animal welfare. A more detailed study of the most productive countries in 

fisheries and aquaculture, such as China, Vietnam, Thailand, Norway, Chile and Canada, is 

important in order to establish correlation between the performance of the veterinary service 

in the health of aquatic animals and fish production. In addition, due to the new growth 

scenario of Brazilian aquaculture, where new productive activities begin to take shape, the 

analysis of the sector in the country aims to understand the challenges and ways to reach the 

expects for aquaculture potential. Hence, the role of the veterinary service stands out as the 

most effective way to achieve control measures and eradication of diseases and consequently 

ensure a safe and accessible market trade between countries. 

 

 

Keywords: Fishery and aquaculture, production, health, biosecurity, veterinary 

services, Brazil.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A pesca e a aquicultura apresentam contribuições cruciais para o bem-estar e a 

prosperidade global. Um terço da população mundial depende de peixe e seus produtos para 

ingestão de pelo menos 20% de sua necessidade diária de proteína (DULVY; ALLISON, 

2009).  

Nos últimos anos, o consumo de peixes vem ganhando destaque por uma mudança no 

hábito alimentar da população, que busca produtos de melhor qualidade nutricional. Segundo 

Tacon (2001), a carne de peixe tem um perfil nutricional superior a todo alimento de animais 

terrestres, sendo uma fonte de proteína animal de alta qualidade, bem como uma fonte rica em 

ômega-3, ácidos graxos poliinsaturados (PUFAs), vitaminas lipossolúveis (A, D e E), 

vitaminas solúveis em água (complexo B) e sais minerais (cálcio, fósforo, ferro, iodo e 

selênio), que trazem benefícios comprovados para a saúde humana (BRUSCHI, 2001). 

Com o crescimento da produção de pescado e com a melhoria nos canais de 

distribuição, o abastecimento mundial tem crescido drasticamente nas últimas cinco décadas, 

com uma taxa média de crescimento de 3,2% ao ano no período 1961 a 2009, superando o 

aumento de 1,7% ao ano da população mundial (FAO, 2012). 

A aquicultura e a pesca de captura abasteceram o mundo com cerca de 148 milhões de 

toneladas de peixe em 2010 (com um valor total de U$217.5 bilhões), dos quais cerca de 128 

milhões de toneladas foram utilizadas para o consumo humano. Dados preliminares para 2011 

indicaram um aumento da produção para 154 milhões de toneladas, das quais 131 milhões 

foram destinadas como alimento. Espera-se que essa produção continue a crescer, 

principalmente através dos países em desenvolvimento, principais responsáveis pela maior 

parte das exportações mundiais (FAO, 2012). 

Enquanto a produção da pesca de captura mantém-se estável, em cerca de 90 milhões 

de toneladas, a produção de aquicultura continua em expansão (Figura 1) (FAO, 2012). A 

razão para o crescimento substancial da aquicultura e sua tendência ao contínuo crescimento 

está no fato de que a pesca extrativa não mais consegue preencher as lacunas de ofertas de 

produtos para responder as crescentes demandas do mercado. Se a produção deve acompanhar 

o crescimento demográfico, e considerando que existe forte probabilidade de que a pesca de 

captura se estabilize, o crescimento futuro terá de ser alcançado por meio da aquicultura. 
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Figura 1. Produção Mundial de Pesca de Captura e Aquicultura no período de 1950 a 2010.  

 

Fonte: FAO, 2012 
 

A aquicultura continua a crescer mais rapidamente que todos os outros setores de 

produção animal mundial, atingindo crescimento anual médio de 8,8% desde 1970. Nas 

últimas três décadas (1980-2010) a produção mundial de alimentos de peixes de aquicultura 

se expandiu por quase 12 vezes. Além disso, a produção aquícola mundial alcançou um 

recorde histórico em 2010, com 60 milhões de toneladas (excluindo plantas aquáticas e 

produtos não alimentares), em um valor total estimado de U$119 bilhões (FAO, 2012).  

A pesca e a aquicultura, direta ou indiretamente, desempenham um papel essencial no 

sustento de milhões de pessoas em todo o mundo, desde os pequenos pescadores de águas 

interiores até os funcionários de grandes fábricas de processamento de produtos pesqueiros, 

bem como de atividades auxiliares. Todo este trabalho, juntamente com seus dependentes, é 

estimado em apoiar os meios de subsistência de 660 a 820 milhões de pessoas, direta ou 

indiretamente, ou cerca de 10 a 12% da população mundial (FAO, 2012). 

Entretanto, apesar do promissor crescimento do setor, as contribuições vitais da pesca 

e da aquicultura para a segurança alimentar e para o crescimento econômico permanecem 

limitadas por uma série de problemas. Estes incluem problemas governamentais, falta de 

visão estratégica e empresarial para a gestão da atividade, conflitos sobre o uso dos recursos 

naturais, uso persistente de práticas de pesca e aquicultura inadequadas, falta de mão de obra 

capacitada, lacuna nos dados necessários para desenvolvimento de programas, falta de capital 

em países em desenvolvimento, falha ao incorporar as prioridades, entre outros fatores. 

 

 

 

 

 

Anos 

Milhões de toneladas 

Pesca de captura 
Aquicultura 
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1.1. O papel da sanidade de animais aquáticos 

 

Com o desenvolvimento da aquicultura, questões relacionadas à sustentabilidade da 

atividade e aos riscos a que estão sujeitas as diversas espécies cultivadas, especialmente os 

riscos relacionados ao desenvolvimento de enfermidades, passam a assumir um papel 

relevante no cenário mundial (SILVA-SOUZA, 2006).  

A tendência atual no desenvolvimento da aquicultura é para o aumento da 

intensificação e comercialização da produção aquática. À semelhança de outros setores 

pecuários, a probabilidade de ocorrência de doenças importantes aumenta à medida que as 

atividades de aquicultura se intensificam e se expandem, uma vez que este crescimento é 

acompanhado pela introdução de novas espécies, novos sistemas e aberturas no comércio 

internacional, levando ao surgimento de novas doenças, bem como a propagação continuada 

de doenças já conhecidas (OIDTMANN, et. al., 2011).  

As doenças constituem um dos principais obstáculos para a cultura de muitas espécies 

aquáticas. Os impactos sócio-econômicos relativos à sua ocorrência incluem estimativas de 

perdas na produção, impactos diretos e indiretos na renda e nos empregos, dificuldade de 

acesso ao mercado, indisponibilidade de alimentos e falhas na indústria (BONDAD-

REANTASO, et. al., 2005). 

A aquicultura é altamente vulnerável aos impactos adversos de doenças e às condições 

ambientais. Surtos de doenças nos últimos anos têm afetado a criação de salmão do Atlântico 

no Chile, de ostras na Europa e a carcinicultura marinha em vários países da Ásia, América do 

Sul e África, resultando em perda parcial ou total da produção (FAO, 2012). 

A propagação dessas doenças tem afetado negativamente as indústrias de aquicultura, 

à medida que, em alguns casos, os rompimentos sociais e econômicos ocorrem 

(OIDTMANN, et. al., 2011). Portanto, deve-se assumir que as doenças vão continuamente 

surgir como sérios desafios à indústria. 

A doença é resultado da interação complexa entre hospedeiro, patógeno e ambiente 

(SNIESZKO, 1974). Esses componentes estão sempre relacionados, de forma que a alteração 

do equilíbrio a favor de algum pode determinar o aparecimento de uma enfermidade.  

As consequências da introdução de patógenos podem ser substanciais com relação à 

alta conectividade de populações aquáticas de criação com populações aquáticas selvagens. 

Essa estreita interação permite que os patógenos se propaguem entre diferentes populações de 

animais aquáticos, tornando-os reservatórios permanentemente infectados (OIDTMANN, et. 

al. 2011). Uma vez que um agente patogênico é introduzido e se estabelece no ambiente 
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natural, a possibilidade de tratamento ou erradicação é baixa ou inviável. Portanto, no 

contexto das doenças de aquáticos, existe uma clara necessidade de se concentrar esforços na 

prevenção. Por esta razão, as estratégias de biossegurança em animais aquáticos podem ser 

consideradas mais complexas quando comparadas às estratégias para animais terrestres. 

Além das medidas de biossegurança, a aplicação de investimento em atividades 

relacionadas à sanidade de animais aquáticos, incluindo estratégias nacionais, pesquisas, 

programas de gestão sanitária, vigilância e controle, bem como novas técnicas diagnósticas e 

novas tecnologias de informação (BONDAD-REANTASO, et. al., 2005), em conformidade 

com os códigos internacionais e diretrizes de estratégias em sanidade animal, são de grande 

importância para minimizar os impactos resultantes da introdução ou manutenção de 

determinado patógeno em um sistema aquático. 

A Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), como organização de referência para 

o desenvolvimento de diretrizes relacionadas ao comércio de animais e seus produtos, 

estabelece critérios que visam facilitar a segurança no mercado internacional e evitar seus 

impedimentos desnecessários, por meio do estabelecimento de medidas de biossegurança que 

controlem os impactos causados por enfermidades de animais aquáticos. 

Baseado nas informações apresentadas, uma análise da situação sanitária e da estrutura 

e atuação do serviço veterinário oficial de importantes cadeias produtivas de organismos 

aquáticos pode ser conduzida a fim de discutir se um controle efetivo de sanidade pode refletir 

nos níveis de produção do país. 
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2. DADOS DE PRODUÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS 

 

2.1. Produção Mundial da Aquicultura 

 

A distribuição global da produção da aquicultura em todas as regiões e países de 

diferentes níveis de desenvolvimento econômico continua desequilibrada. No nível regional, a 

produção também está concentrada em poucos grandes produtores (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Os maiores produtores da aquicultura mundial em 2010 (exclusivamente animais aquáticos para 

consumo humano). 

Países Toneladas Porcentagem Ranking 

China 36.734.215 61,35 1° 

Índia 4.648.851 7,76 2° 

Vietnam 2.671.800 4,46 3° 

Indonésia 2.304.828 3,85 4° 

Bangladesh 1.308.515 2,19 5° 

Tailândia 1.286.122 2,15 6° 

Noruega 1.008.010 1,68 7° 

Egito 919.585 1,54 8° 

Mianmar 850.697 1,42 9° 

Filipinas 744.695 1,24 10° 

Chile 701.062 1,17 12° 

Brasil 479.399 0,80 14° 

Canadá 160.924 0,26 21° 

Total mundial 59.872.600 100 - 

         Dados: FAO, 2012 

 

Em 2010, os dez principais países produtores foram responsáveis por 87,6% da 

quantidade de alimentos de origem aquática do mundo. A Ásia foi responsável por 89% da 

produção mundial de aquicultura em volume em 2010, e este foi dominado pela contribuição 

da China, que respondeu por mais de 60% do volume dessa produção. Outros grandes 

produtores da Ásia são Índia, Vietnam, Indonésia, Bangladesh, Tailândia, Mianmar, Filipinas 

e Japão (FAO, 2012). 
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Na América do Norte, a aquicultura cessou sua expansão nos últimos anos, mas a 

América do Sul tem apresentado um crescimento forte e contínuo, particularmente no Brasil e 

Peru. Na Europa, a quota de produção de águas salobras e marinhas aumentou de 55,6% em 

1990 para 81,5% em 2010, impulsionado pela cultura marinha do salmão do Atlântico e 

outras espécies (FAO, 2012). 

A África tem aumentado a sua pequena contribuição para a produção global de 1,2% 

para 2,2% nos últimos dez anos, principalmente como resultado do rápido desenvolvimento 

da piscicultura de água doce na África subsaariana. A Oceania responde a uma pequena 

parcela da produção aquícola mundial, e esta consiste principalmente de moluscos marinhos e 

peixes de barbatanas (FAO, 2012). 

No passado recente, alguns países da Ásia e do Pacífico (Mianmar e Papua Nova 

Guiné), África Subsaariana (Nigéria, Uganda, Quênia, Zâmbia e Gana) e América do Sul 

(Equador, Chile, Peru e Brasil) fizeram um rápido progresso para se tornarem produtores 

significativos em suas regiões. Apesar da produção estagnada na maioria dos países europeus, 

a Noruega, graças à criação de salmão do Atlântico em gaiolas marinhas, teve um aumento de 

sua produção de 151.000 toneladas em 1990 para mais de um milhão de toneladas em 2000 

(FAO, 2012). 

 

2.2. Produção Mundial de Pesca de Captura Marinha 

 

Com a grande queda na captura de anchovas, o Peru não mais ocupa o segundo lugar, 

depois da China, no ranking dos principais produtores marinhos de pesca de captura em 

termos de quantidade. Esse lugar tem sido ocupado pela Indonésia e os Estados Unidos da 

América. Alguns dos principais países asiáticos de pesca (China, Índia, Indonésia, Mianmar e 

Vietnam) informaram significativo aumento em 2010, assim como outros países (Noruega, 

Rússia e Espanha), cujo estabelecimento de cotas para pesca em outras áreas e com os 

sistemas de coleta de dados mais robustos mostrou aumento no número de capturas após anos 

de produção estagnada. 

Além da queda de produção do Peru e Chile como consequência da queda de captura 

de anchovas, outros países de pesca com grandes tendências de queda no total de produção de 

pesca de captura marinha em 2009 e 2010 foram: Japão, República da Coréia e Tailândia, na 

Ásia; Argentina, Canadá e México, nas Américas; Islândia, na Europa; e, em menor extensão, 

Nova Zelândia. Apesar das tendências variáveis, Marrocos, África do Sul e Senegal 

mantiveram suas posições como os três maiores produtores marinhos na África (FAO, 2012). 
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2.3. Produção Mundial de Pesca de Captura Continental 

 

A produção global de captura em águas interiores tem aumentado drasticamente desde 

meados de 2000. A produção total, tal como apresentado pelos países e através das 

estimativas da FAO, quando em falta de informações, foi de 11,2 milhões de toneladas em 

2010, com um aumento de 30% desde 2004 (FAO, 2012). 

Estatísticas mostram que o crescimento global da pesca de captura continental é 

totalmente atribuível aos países asiáticos. Com crescimentos notáveis relatados em 2010 

devido à produção da Índia (até 0,54 milhões de toneladas em 2009) e da China e Mianmar 

(até 0,1 milhão de toneladas cada), a participação da Ásia está se aproximando de 70% da 

produção global de captura continental. Aumentos consideráveis por parte de alguns dos 

principais países asiáticos têm influenciado seriamente o total mundial nos últimos anos, mas, 

em alguns casos, este pode ser consequência de uma tendência de aumento contínuo das 

capturas ou de mudanças no sistema nacional de coleta de dados (FAO, 2012). 

 

2.4. Dados das cadeias produtivas 

 

O trabalho realiza uma comparação entre a cadeia produtiva e o serviço veterinário 

oficial (SVO) de seis países em questão: China, Vietnam, Tailândia, Noruega, Chile e 

Canadá.  

Os países foram escolhidos com base no nível de produção e na atuação de um serviço 

veterinário estruturado no país. Para isso, foram escolhidos exemplos de grandes potências 

produtivas, serviços veterinários oficiais bem estruturados e países que se aproximam do 

Brasil com relação a níveis de produção e estruturação do serviço interno, servindo como 

modelo de comparação. 

Essa seção relata os dados de produção dos países escolhidos. A seção 3.3 relata a 

situação sanitária e a estruturação do serviço veterinário desses países, permitindo que uma 

discussão sobre o tema seja realizada. Posteriormente, a seção 6 aborda a situação da pesca e 

aquicultura no Brasil, bem como analisa os principais desafios e perspectivas do setor. 
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2.4.1. China 

 

A China possui cerca de 17,6 milhões de hectares de águas internas (rios, lagos e 

reservatórios), onde a captura natural representa a principal prática pesqueira do interior. As 

espécies exploradas de maior valor comercial são a carpa prateada (Hypophthalmichthys 

molitrix), a carpa cabeçuda (Hypophthalmichthys nobilis), a carpa capim (Ctenopharyngodon 

idella), a carpa preta (Mylopharyngodon piceus) e a carpa comum (Cyprinus carpio). Em 

2010, a pesca de captura em águas doce alcançou uma produção de 2.289.343 toneladas 

(FAO, 2012). 

A pesca marítima é um componente importante na indústria pesqueira da China. Mais 

de 3.000 espécies marinhas são encontradas ao longo da costa, e 150 delas têm valor 

econômico. Algumas das espécies mais importantes são o peixe-espada (Xiphias gladius), o 

arenque do pacífico (Clupea pallasii pallasii) e a cavala espanhola (Scomberomorus 

maculatus) (FAO, 2006). 

Até 2006 os produtos aquáticos chineses eram exportados para 77 países, enquanto 

que o país importava produtos aquícolas de mais de 69 países (FAO, 2006). 

Como membro da Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Fisheries Work 

Group e North Pacific Marine Organization (PICES), a China contribui promovendo a 

cooperação entre os membros. Em consideração às cooperações bilaterais, obteve permissão 

para aumentar a sua cota de captura e para realizar a atividade pesqueira em zonas de 

jurisdição de outros países por meio de um esquema de cooperação não-governamental.  

 

2.4.2. Vietnam 

 

O Governo do Vietnam considera a pesca e aquicultura um setor chave da economia, e 

tem promovido o seu desenvolvimento de vários modos. Entre 1996 e 2000, 9.185 bilhões de 

dongs (aproximadamente U$656 milhões) foram investidos no setor, 2,5 vezes mais que o 

investimento ao longo do período de 1991 a 1995 (FAO, 2004a).  

A costa do país apresenta uma extensão de 3.260 km. De acordo com recente 

avaliação, o potencial dos recursos marinhos da pesca tem sido estimado em 4,2 milhões de 

toneladas, das quais a captura anual permitida é de 1,7 milhões de toneladas. 

O setor de pescas no Vietnam pode ser dividido em três principais sub-setores: o 

marinho, o de interior e o da aquicultura. O setor da pesca recreativa ainda não é 

desenvolvido, com exceção da produção de peixes ornamentais.  
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A pesca marinha é o maior contribuinte para a produção pesqueira, seguido pela 

aquicultura. O Vietnam exporta principalmente produtos do mar, embora o aumento da renda 

e da demanda por produtos novos e luxuosos faça aumentar as importações. Em 2001, o 

Vietnam importou principalmente salmão, carne de caranguejo, e caviar da Noruega, França, 

EUA e outros países (FAO, 2004a). 

Os principais produtos de exportação são camarão, peixe, lulas, polvos e produtos 

desidratados de peixes. Pelo enorme potencial de carcinicultura, o camarão é o produto de 

exportação predominante. Os principais mercados de exportação para os produtos da pesca 

são os EUA (35%), Japão (26%), China/Hong Kong (7%) e Europa (6%) (FAO, 2004a). 

O setor da pesca desempenha um papel importante na economia nacional. A pesca 

vietnamita tem crescido consideravelmente e ganhou incentivos governamentais, com o 

objetivo de eliminação da fome e redução da pobreza e, ao mesmo tempo, aumento do 

rendimento da população. 

 

2.4.3. Tailândia 

 

A Tailândia, com 2.600 km de litoral, possui grande vantagem geográfica, que 

contribui para a alta produção anual de peixes (FAO, 2009).  

A produção tailandesa de pecados cresceu notavelmente nas últimas três décadas, 

desde uma queda nos anos 70, até uma estabilidade acima de dois milhões de toneladas 

produzidas anualmente a partir desse período, alcançando uma produção total de 3,9 milhões 

de toneladas em 2007.  

Os avanços tecnológicos no país permitiram um crescimento significativo da 

aquicultura (de água doce e costeira). Na aquicultura costeira (marítima), a maior produção é 

de camarões (90% destinado à exportação) e de moluscos bivalves, já em água doce as 

espécies predominantes são a tilápia, bagre, barbela de prata (Barbonymus gonionotus), peixe-

gato listrado (Kryptopterus macrocephalus), cabeça-de-cobra (Channa marulius), e também o 

cultivo de espécies ornamentais, que tem se tornado popular nos últimos anos (FAO, 2009). 

O comércio internacional de pescado da Tailândia também se destacou nas últimas 

décadas, levando o país ao 3° lugar no ranking de maiores exportadores, em 2001, atrás 

apenas da China e Noruega. Os principais mercados para o pescado tailandês são o Japão, os 

EUA e a União Europeia, e, de todo o valor exportado, 37% são de produtos de camarão, e 

27% são de atum enlatado conservado. Por outro lado, a balança comercial fica 

sobrecarregada pela significativa quantidade de atum que é importada para processamento e 
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re-exportação, sendo o maior país importador de atum fresco e congelado (geralmente por 

fábricas de enlatados) (FAO, 2009). 

O contínuo crescimento e a posição competitiva da indústria da aquicultura da 

Tailândia no mercado mundial estão diretamente relacionados aos recursos investidos em 

pesquisa e desenvolvimento de tecnologia (FAO, 2009). 

 

2.4.4. Noruega 

 

A Noruega possui um litoral com condições ideais para a pesca e aquicultura no país, 

tornando essa atividade uma das mais importantes econômica e socialmente.  

A Noruega ocupa a 7ª e 11ª posição no ranking da produção da aquicultura e da pesca 

extrativa global, respectivamente. Com isso, a Noruega atingiu o ranking de segundo maior 

exportador de peixes e seus subprodutos, tendo como seus maiores importadores a União 

Européia, a Rússia, o Japão, a China, a Ucrânia e os EUA (FAO, 2011). 

Como 90% dos estoques pesqueiros da Noruega são compartilhados com outros 

países, a cooperação internacional é um aspecto crítico no regime de gestão norueguesa. 

Portanto, para os estoques mais importantes de pescados, níveis de cotas de captura são 

estabelecidos em cooperação com outros países, incluindo Rússia, Islândia e países da União 

Européia (FAO, 2011).  

De acordo com Lisbeth Berg-Hansen, do Ministério da Pesca e Assuntos Costeiros 

(NORWAY, 2011), a aquicultura é uma indústria importante para a Noruega. Sua indústria de 

exportação contribui para atividades e empregos em todo o país, especialmente nas 

comunidades locais ao longo da costa. Além disso, seu setor pesqueiro prioriza as questões 

ambientais e a saúde e bem estar animal, condições essas importantes na competitividade 

global da indústria aquícola.  

 

2.4.5. Chile 

 

O Chile se localiza ao sudoeste da América do sul, em uma longitude de 4.200 km em 

seu território continental, situado frente ao oceano pacífico. É um país privilegiado do ponto 

de vista pesqueiro e aquícola, pois em suas costas encontram-se ecossistemas de grande 

produtividade, que evidentemente lhe dão vantagens como produtor de recursos pesqueiros e 

de aquicultura altamente valorizados e demandados no mercado mundial (CHILE, 2007). 
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A aquicultura se concentra em cultivos marinhos costeiros, especialmente na região de 

Los Lagos, onde se produzem principalmente salmão e truta (cultivos também presentes nas 

regiões de Aysén e Magallanes) (CHILE, 2007). 

O salmão em particular tem um lugar muito destacado na produção, geração de 

empregos e nas exportações do país. As espécies de salmonídeos (salmão e truta) representam 

84% da produção aquícola do país (praticamente 100% da produção de peixes), a produção de 

moluscos corresponde a 15% e as algas 2% (FAO, 2005b). 

Ao analisar o comportamento do Chile, exclusivamente na salmonicultura, observa-se 

que este ocupa o segundo lugar, atrás apenas da Noruega, mantendo-se assim por cinco anos 

(FAO, 2005b). 

O desenvolvimento deste setor baseia-se nos esforços de um setor privado visionário e 

da existência de um marco regulatório, a Lei da Pesca e Aquicultura, que visa adequar à 

conservação dos recursos aquáticos (FAO, 2005b). 

 

2.4.6. Canadá 

 

A produção total da pesca no Canadá em 2011 foi de 1.023.800 toneladas, das quais 

84% são de pesca de captura. Enquanto isso, a produção total de aquicultura atingiu 162.400 

toneladas, no valor de aproximadamente U$846 milhões. A pesca recreativa também está 

altamente desenvolvida no país, sendo 95% de ocorrência no interior (FAO, 2010a). 

O Canadá é um exportador líquido de peixe em termos de valor. Em 2012, as 

exportações foram no valor de U$4,2 bilhões, enquanto as importações foram de U$2,7 

bilhões, gerando um superávit de cerca de U$1,5 bilhão. Seus principais mercados são os 

EUA, Japão e Europa. 

Sua indústria é composta de duas partes básicas: setor de peixes e de moluscos, sendo 

a produção de peixes dominante, com cerca de 88% da produção total (FAO, 2007a). Na 

aquicultura, o maior contribuinte para a produção de valor é o salmão, com mexilhões e ostras 

em segundo lugar (FAO, 2010a). 

Há potencial para aumentos significativos na produção da aquicultura canadense para 

aumentar o abastecimento interno e criar oportunidades de exportação. O governo canadense 

estima que até 2020 a produção no Canadá poderá exceder 308.000 toneladas. Crescimentos 

futuros significativos na aquicultura do Canadá exigirão políticas e regulamentos que 

protejam o meio ambiente, assegurando a viabilidade econômica do setor em uma arena 

internacional cada vez mais competitiva (FAO, 2010a). 
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3. SANIDADE DE ORGANISMOS AQUÁTICOS E O PAPEL DOS SERVIÇOS 

VETERINÁRIOS 

 

3.1. A importância das medidas de biossegurança 

 

Atualmente, a demanda para o desenvolvimento de estratégias de biossegurança para 

animais aquáticos vem crescendo. Múltiplos objetivos, tais como proteção dos recursos 

pesqueiros e naturais, segurança alimentar, comércio, preferência dos consumidores por 

produtos seguros e de qualidade, rentabilidade da produção e novas ameaças na saúde, 

impulsionam esse desenvolvimento. 

A principal etapa no desenvolvimento de estratégias de biossegurança é a identificação 

de perigos, seguida por um processo de avaliação de risco. Baseado nesse conhecimento, 

planos de mitigação de riscos (prevenção de introdução), detecção e controle da doença (no 

caso de introdução) e erradicação podem ser desenvolvidos. Estes elementos irão variar 

dependendo do nível em que são aplicadas as estratégias de biossegurança (OIDTMANN, et. 

al., 2011). 

A análise de risco para o comércio de animais aquáticos fornece uma base científica 

capaz de estimar os riscos, para a aquicultura e para a biodiversidade aquática, da introdução 

de agentes patogênicos. Tais análises utilizam informações técnicas e científicas como base 

para o desenvolvimento de políticas e decisões, sendo utilizadas também para identificar as 

lacunas de conhecimento e, assim, direcionar pesquisas futuras (BONDAD-REANTASO, et. 

al., 2005). 

Novas medidas de biossegurança incluem ainda vigilância, comunicação e 

planejamento para a resposta de emergência em caso de epidemias (BONDAD-REANTASO, 

et. al., 2005). Essas estratégias de biossegurança, em conformidade com os códigos 

internacionais em sanidade animal, são de grande importância para minimizar os impactos 

resultantes da introdução ou manutenção de determinado patógeno em um sistema aquático. 

Estratégias internacionais de biossegurança são desenvolvidas pelo Acordo sobre a 

Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (Acordo SPS) e o Código de Saúde de 

Animais Aquáticos preconizado pela OIE. 
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3.1.2. O Acordo SPS 

 

Com a atual direção da globalização, as medidas de saúde animal têm ganhado 

importância a fim de garantir o comércio seguro de animais e seus produtos, bem como evitar 

barreiras desnecessárias impostas a ele. Com base nisso, o Acordo sobre a Aplicação de 

Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (Acordo SPS) visa unificar os países membros a fim de 

estabelecer as medidas sanitárias, suas diretrizes e recomendações em normas internacionais. 

Esse acordo foi implementado em 1995, pela Organização Mundial do Comércio 

(OMC) e corresponde ao nível mais alto de acordo internacional que estabelece as regras 

básicas para a segurança alimentar, a saúde animal e a sanidade vegetal. Ele é aplicado a todas 

as medidas sanitárias (para seres humanos e animais) e fitossanitárias (relacionada à saúde das 

plantas) que podem apresentar um impacto direto ou indireto no comércio (MIRANDA, et. 

al., 2004). 

Segundo Oidtmann, et. al. (2011), o objetivo do Acordo SPS é fornecer um quadro de 

regras que garanta que as medidas sanitárias e fitossanitárias não sejam utilizadas para impor 

barreiras protecionistas ao comércio. Isso significa que as medidas de proteção aplicáveis às 

importações só se justificam caso seja cientificamente comprovado que são necessárias para 

proteger a população humana, animal e vegetal, bem como o meio ambiente, dos riscos 

decorrentes de uma importação.  

Em circunstâncias onde a evidência científica é insuficiente, um membro pode adotar 

provisoriamente medidas sanitárias ou fitossanitárias com base nas informações disponíveis, 

seguindo o princípio da precaução. No entanto, os membros precisam obter essas informações 

para uma avaliação mais completa do risco e rever a medida sanitária ou fitossanitária dentro 

de um período de tempo razoável (OIDTMANN, et. al., 2011). 

Segundo Thorstensen (1999), medidas sanitárias e fitossanitárias devem incluir todas 

as leis, decretos, regulamentos, requisitos; procedimentos de teste, inspeção, certificação e 

aprovação de quarentena; tratamentos, incluindo requisitos associados ao transporte de 

animais, métodos estatísticos relevantes, procedimentos de amostragem e métodos de 

avaliação de risco diretamente relacionados com a segurança alimentar e a sanidade animal e 

vegetal. 
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O Acordo SPS da Organização Mundial do Comércio (OMC) contém 14 artigos e três 

anexos. Entre algumas de suas principais disposições, têm-se (MIRANDA, et. al., 2004): 

• Harmonização: As medidas SPS são baseadas em padrões internacionalmente aceitos 

estabelecidos pelo Codex Alimentarius para medida de segurança alimentar, OIE para 

as medidas de saúde animal e a Convenção Internacional para Proteção Vegetal 

(IPPC) para sanidade vegetal. 

• Equivalência: O acordo reconhece que diferentes medidas podem ser adotadas, 

resultando em níveis equivalentes de proteção ambiental e sanidade. A chave da 

equivalência é que ela se concentre nos resultados e não nos métodos, permitindo uma 

maior flexibilidade na organização dos serviços veterinários oficiais e que os países 

direcionem seus esforços em áreas-chave, de acordo com os recursos e prioridades 

(ZEPEDA, et. al., 2005). 

• Avaliação de risco e determinação de nível apropriado de proteção SPS: Os membros 

são obrigados a basearem suas avaliações de risco nas metodologias desenvolvidas 

pelas organizações internacionais e as avaliações devem considerar os fatores de 

evidência científica, inspeção, amostragem, testes, entre outros. 

• Regionalização: adoção de condições regionais, incluindo áreas livres de determinada 

doença e áreas de baixa incidência de doenças. 

• Transparência: os membros notificarão mudanças em suas medidas SPS e fornecerão 

informações de acordo com as normas definidas junto a Organização Mundial do 

Comércio, além de notificar o status de doença. 

 

Dessa forma, o Acordo SPS estabelece os direitos, obrigações e disciplinas que levam 

o comércio a uma abordagem baseada em risco, permitindo o acesso aos mercados de países 

que antes eram inacessíveis devido aos casos de doenças. Espera-se que essa situação melhore 

a transparência e evite a penalização excessiva de países que não conseguiram a erradicação 

completa dos agentes patogênicos (ZEPEDA, et. al., 2005). 
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3.2. A importância dos serviços veterinários 

 

Nesta era de globalização, o desenvolvimento e crescimento de muitos países 

dependerão de suas economias agrícolas e isto, por sua vez, se relaciona com o desempenho 

de seus serviços veterinários oficiais. Embora os serviços veterinários devam operar baseados 

em princípios científicos e independentes de qualquer tipo de influência política dos usuários, 

seu fortalecimento é uma responsabilidade compartilhada que requer o investimento e a 

participação tanto do setor público como do privado (IICA, 2007). 

Os serviços veterinários apresentam a importante função de garantir a saúde pública, 

incluindo a atenção a doenças de origem alimentar, o acesso ao mercado local e internacional 

de animais e seus produtos e o bem-estar animal (OIE, 2013b). No contexto das estruturas 

nacionais de saúde, o serviço veterinário oficial deve garantir que todas as questões 

relacionadas às atividades e domínios de competência da medicina veterinária sejam 

gerenciadas de maneira eficaz, de forma a defender os direitos e os cuidados de saúde de 

todos os cidadãos (MARABELLI, 2003). 

O Código Sanitário dos Animais Aquáticos da OIE (OIE, 2013a) estabelece padrões 

para a melhoria da saúde e bem-estar dos animais aquáticos de cultivo em todo o mundo, 

inclusive por meio de padrões para o comércio internacional seguro de animais aquáticos e 

seus produtos. As medidas de saúde no Código de Aquáticos devem ser usadas pelas 

autoridades veterinárias dos países importadores e exportadores para fornecer detecção 

precoce, notificações e controle de agentes patogênicos e para impedir a transferência desses 

agentes através do comércio internacional, buscando sempre evitar barreiras sanitárias 

injustificadas a ele. 

Em alguns países, o serviço veterinário oficial (SVO) é a autoridade competente para a 

saúde dos animais aquáticos, entretanto, em outros países, diferentes agências do governo têm 

essa responsabilidade. Independentemente do papel dos veterinários em aplicar os Serviços 

Nacionais de Saúde dos Animais Aquáticos (AAHS), os princípios gerais para a qualidade 

devem ser considerados. Uma legislação apropriada, bem como a adoção de uma política de 

vigilância, se faz necessária para atender às exigências da OIE, inclusive para detecção, 

comunicação e controle da doença (OIE, 2013b).  

Em vista dessa importância e para facilitar o processo de avaliação dos serviços 

sanitários dos países membros, a OIE desenvolveu a primeira edição do OIE PVS tools: 

Aquatic, que deve ser utilizada na avaliação do desempenho dos AAHS nacionais e se  esse 

serviço é da responsabilidade do serviço veterinário oficial ou de outra autoridade 
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competente. Especialistas produzem relatórios por meio de consultas ao serviço veterinário 

oficial do respectivo país membro (OIE, 2013a). 

 

3.2.1. OIE PVS tools: aquatic 

 

A Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) e o Instituto Interamericano de 

Cooperação para a Agricultura (IICA) uniram esforços para preparar o instrumento de 

desempenho, visão e estratégia (Performance of Veterinary Services (PVS)) para avaliação do 

desempenho do serviço veterinário. A ferramenta PVS (PVS tools) pode ajudar os países a 

estabelecer seu nível de proteção adequado (ALOP – Acceptable Level of Protection), 

compartilhar uma visão com o setor privado, estabelecer prioridades e facilitar o planejamento 

estratégico com a finalidade de cumprir com suas obrigações e aproveitar as novas 

oportunidades (IICA, 2007). 

Após a Conferência Global de Saúde de Animais Aquáticos da Noruega, em 2006, a 

OIE deu seguimento às recomendações para apoiar o desenvolvimento de Serviços de Saúde 

para Animais Aquáticos (AAHS), expandindo o OIE PVS tools para abordagem específica de 

saúde de aquáticos (YAACOV, 2011). 

Para essa expansão destinada a animais aquáticos, a ferramenta PVS passou por 

pequenas adaptações. A adaptação mais importante foi em relação ao fato de que os AAHS 

em muitos países não estão necessariamente ligados aos serviços veterinários. Nem sempre há 

atuação de médicos veterinários na gestão de saúde de animais aquáticos ou não há órgão de 

fiscalização do exercício profissional (responsável pela garantia da profissão de médico 

veterinário) para os profissionais de saúde de animais aquáticos. Outra adaptação foi 

relacionada ao fato de que a vigilância e o controle de doenças na aquicultura são realizados, 

muitas vezes, em sistemas abertos de produção que não podem ser gerenciados da mesma 

maneira como para a maioria dos sistemas terrestres.  

Atualmente, para abordar as crescentes demandas mundiais, os serviços veterinários 

nacionais devem assumir um mandato mais amplo e ter uma visão mais global. Por esse 

motivo, o acordo OMC/SPS estabelece a importância dos países membros de fundamentar 

suas medidas sanitárias em princípios científicos, aspecto que se constitui na base 

fundamental para a operacionalidade dos serviços veterinários nacionais e para assegurar a 

existência de um comércio internacional sem discriminação e restrições injustificadas 

(YAACOV, 2011). 
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A experiência tem demonstrado que os serviços veterinários oficiais com maior 

desenvolvimento e credibilidade diante de seus usuários e de outros países sócios comerciais 

fundamentam suas ações a partir de quatro componentes fundamentais, cada qual com suas 

variáveis relacionadas (IICA, 2007):  

1) a capacidade técnica para abordar temas novos e atuais com base em princípios 

científicos;  

2) o capital humano e financeiro para atrair recursos e manter profissionais com 

capacidade técnica e de liderança; 

 3) a interação ativa do setor privado para manter o mesmo rumo e realizar programas 

relevantes e serviços conjuntos, e  

4) o acesso aos mercados através do cumprimento da norma existente e a 

implementação de novas disciplinas, tais como a harmonização de normas e acordos de 

equivalência e regionalização. 

 Estes quatro componentes proporcionam o ponto de partida para a ferramenta PVS. 

O primeiro componente fundamental, de capacidade técnica, avalia a capacidade do 

serviço veterinário oficial em aplicar medidas sanitárias e procedimentos respaldados 

cientificamente. Entre algumas das variáveis avaliadas nesse componente, têm-se a avaliação 

da capacidade do serviço veterinário para identificar e registrar agentes biológicos, físicos e 

químicos que afetam os animais e seus produtos; a resposta em casos de emergência; a 

prevenção de introdução e disseminação de doenças utilizando-se do procedimento de 

quarentena; a realização de um sistema de vigilância satisfatório; e a realização de análises de 

risco baseadas em princípios científicos (OIE, 2013b). 

O componente fundamental de capital humano e financeiro avalia a sustentação 

institucional e financeira por meio de recursos humanos e econômicos. Esse componente 

avalia, entre outras variáveis, a capacidade da equipe do serviço veterinário oficial em 

executar as funções designadas, atualizar o conhecimento e informação e ter independência 

técnica em suas decisões, sem interferência política (OIE, 2013b). 

O terceiro componente avaliado, interação com o setor privado, analisa a capacidade 

do serviço veterinário oficial em colaborar e lograr a ativa participação do setor privado na 

execução de programas e atividades que envolvem as variáveis de informação, comunicação, 

representação oficial, credenciamento junto a terceiros (veterinários privados, laboratórios, 

etc.) e capacidade de resposta (OIE, 2013b). 

Por fim, o acesso a mercados é avaliado pela capacidade e autoridade do serviço 

veterinário oficial em apoiar o acesso e a retenção de mercados. Esse componente é avaliado 
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através do cumprimento de normas regulatórias existentes, harmonização, certificação de 

serviços, produtos e processos, implementação de acordos de equivalência, rastreabilidade, 

notificação, transparência e a capacidade para estabelecer e manter áreas livres ou de baixa 

prevalência (OIE, 2013b). 

O capítulo 1.3.3 do Código Sanitário para Animais Aquáticos da OIE (Avaliação dos 

Serviços Veterinários) (OIE, 2013a) complementa de maneira mais específica esse 

procedimento, pois amplia e explicita mais alguns dos critérios contidos em algumas variáveis 

desse instrumento (IICA, 2007). 

As avaliações obtidas por meio do PVS tools: Aquatic serve como base para monitorar 

e dar seguimento ao desempenho relativo aos serviços veterinários oficiais (IICA, 2007). 

Os critérios abordados para avaliação dos serviços veterinários dos países discutidos 

nesse trabalho levam em conta alguns dos aspectos metodológicos da ferramenta para 

avaliação do desempenho, visão e estratégia do serviço veterinário da Organização Mundial 

de Saúde Animal (PVS tools). 

 

 3.3. Situação sanitária e estruturação dos serviços veterinários dos países 

 

3.3.1. China 

 

A Secretaria de Pesca (Bureau of Fisheries), sob o âmbito do Ministério da 

Agricultura, é o principal órgão administrativo que regula a pesca e a aquicultura na China.  

A Lei de Doenças Animais (1997), aplicável aos peixes, descreve o procedimento para 

controlar e erradicar doenças de animais, incluindo medidas de quarentena. A Lei de 

Quarentena para entrada e saída de animais e plantas (1991) tem como objetivo prevenir a 

propagação de doenças infecciosas ou parasitárias para dentro ou fora do país (FAO, 2004b). 

Até os anos 80, a situação sanitária na China apresentava-se em boas condições. Nessa 

época, a cultura de carpas de água doce, principal forma de aquicultura praticada, era 

realizada sob baixas densidades de estocagem e a maioria das doenças comuns observadas 

encontravam-se sob controle a partir de estratégias de gestão bem estabelecidas (YULIN, 

1996). 

No entanto, durante os últimos anos, as perdas causadas por agentes patogênicos 

aumentaram em extensão e gravidade, juntamente com maior densidade populacional, 

expansão de área de cultura e introdução de novas espécies. Até o final da década de 90, 

aproximadamente 200 enfermidades diferentes foram descobertas, sendo 20 dessas 
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consideradas de alta relevância e de conseqüências desastrosas para a aquicultura da China. 

Essas enfermidades tornaram-se o principal fator desafiador do desenvolvimento da 

aquicultura do país (YULIN, 1996). 

As principais doenças relatadas na China nos últimos anos são: septicemia 

hemorrágica viral, doenças de camarões peneídeos, doença hemorrágica da carpa, 

herpervirose da carpa Koi (LIO-PO, 2011) e doença das manchas brancas (YANG, F., et. al., 

2001). 

Com base na investigação sobre os parasitas e doenças parasitárias de peixes 

cultivados em água doce em 2008 (LI; WANG, 2009), cinco tipos de doenças parasitárias 

foram listadas: myxosporidiose, trichodiníase, dactylogyrose, sinergasilose e lerníase. Para 

peixes de cultivo marinho, foram relatados Cryptocaryon spp. e Neobenedenia epinephelus, 

que freqüentemente causam grandes problemas para diferentes espécies. 

Embora seja difícil estimar as perdas econômicas associadas aos surtos de doenças 

parasitárias por todo o país, os registros de mortalidade e as estatísticas de perdas econômicas 

locais refletem a gravidade do problema (LI; WANG, 2009). 

O governo central tem buscado auxiliar os produtores quanto à prevenção de surtos de 

doenças por meio da atuação de técnicos em sanidade animal, com investimento em projetos 

de investigação relevantes em institutos especializados. Em 2008, o Centro Nacional de 

Tecnologia e Extensão da Pesca (NFTEC) recebeu 34.171 conjuntos de dados sobre a 

ocorrência de doenças em 4.643 explorações agrícolas por meio de 2.703 estações de 

monitoramento, cobrindo uma área de cerca de 265.200 hectares, o que representa 8,35% da 

área total da aquicultura da China (YANG, T., 2010). 

Dados sobre a estrutura do serviço veterinário oficial da República Popular da China 

são escassos e em sua maioria inacessíveis para a determinação de suas atuações em sanidade 

de animais aquáticos, devido à estrutura de governo do país. 

A Rede de Centros de Aquicultura na Ásia-Pacífico (NACA, 2013) fornece relatórios 

trimestrais das doenças notificadas nos países asiáticos. Os relatórios de casos de doenças em 

Hong Kong são reportados. Entretanto, a dificuldade de acesso às informações das demais 

regiões do país não esclarecem se o serviço existe, mas não se mostra transparente, ou se não 

há atuação satisfatória dos órgãos sanitários. 

As principais recomendações são no sentido de garantir o desenvolvimento da 

aquicultura da China por meio da prevenção de doenças e manutenção do equilíbrio 

ecológico, desenvolvimento de pesquisas e tecnologias de diagnóstico, reformulação de leis 
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de quarentena, melhoria na detecção de doenças para prevenção de patógenos e reforço da 

cooperação internacional (YULIN, 1996). 

 

3.3.2. Vietnam 

 

O Diretório Nacional de Garantia de Qualidade Veterinária da Pesca – NAFIQAFED, 

como departamento do Ministério da Pesca do Vietnam, é a autoridade nacional competente 

para garantia da segurança alimentar (FAO, 2005a). 

A Lei da Pesca, publicada no Vietnam em 2003, tem o objetivo de fornecer proteção, 

desenvolvimento e um programa de gestão dos recursos aquáticos em áreas continentais e 

marítimas, visando reabilitação social e conscientização da comunidade a respeito dos 

recursos e das zonas da pesca, bem como suas possíveis consequências ambientais, buscando-

se alcançar um potencial econômico, social e de biodiversidade, através também da educação 

da comunidade (FAO, 2005a). 

O Vietnam conta com a atuação de instituições de pesquisa que fazem parte do 

desenvolvimento da indústria pesqueira. O instituto de pesquisa de pesca marinha (RIMF) é o 

principal centro de pesquisas de animais aquáticos do Vietnam; o Instituto de Economia e 

Planejamento da Pesca (IFEP) produz as estatísticas necessárias para a análise do setor; e o 

Centro de Informação das Pescas (FICen) tem a função de gestão e execução das atividades 

de serviços de informação no âmbito do ministério a fim de fornecer orientações concretas 

sobre as habilidades profissionais para serviços de informação de todas as instituições e 

órgãos do Ministério da Pesca do Vietnam (FAO, 2005a).  

O Centro Nacional de Diagnósticos Veterinários, em Hanoi, consiste no laboratório 

central oficial da autoridade sanitária Vietnamita (FAO, 2005a). 

De acordo com os relatórios trimestrais do NACA, em 2012 foram relatadas no 

Vietnam a septicemia entérica do bagre (limitada a certas zonas), infecção por Perkinsus 

olseni em moluscos e doença das manchas brancas (WSD) e da cabeça amarela (YHD) em 

crustáceos (NACA; FAO, 2013). 

Em 2012, dois programas sanitários foram implementados no Vietnam a fim de 

monitorar e avaliar as principais espécies aquáticas produzidas no país, bem como monitorar 

toxinas e biotoxinas marinhas, resíduos e contaminantes químicos. Esses foram o Programa 

de Monitoramento Sanitário de Áreas Produtoras de Moluscos Bivalves e o Programa de 

Monitoramento de Resíduos de Substâncias Nocivas na aquicultura (VIETNAM, 2013a; 

2013b). 
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Sabe-se que os serviços de controle de doenças e de qualidade dos produtos estão em 

contínuo crescimento no Vietnam, entretanto os recursos para gerenciamento de riscos ainda 

se mostram limitados e insuficientes. Os produtos e sistemas de produção muitas vezes não 

cumprem as rigorosas exigências dos mercados externos sobre a segurança alimentar, padrões 

de qualidade, certificação e consciência social e ambiental dos consumidores de mercados 

como os dos EUA e da União Européia (FAO, 2005a). 

Um exemplo disso é que, conforme informado por Eduardo de Azevedo Pedrosa 

Cunha, Coordenador-Geral de Sanidade Pesqueira do Ministério da Pesca e Aquicultura do 

Brasil*, não é relatado o uso de ferramentas epidemiológicas, como a avaliação de risco, para 

dar suporte à gestão de risco. Os requerimentos para importação de commodities de animais 

aquáticos também não são documentados. Além disso, não são encontradas informações sobre 

um sistema de vigilância operante no país e sobre planos de contingência para doenças 

emergentes, endêmicas ou exóticas. 

A busca de dados e notificação de suspeitas ou casos de doenças no país é dificultada 

pela ausência de uma base eletrônica de registros do serviço veterinário oficial*. 

Outra falha de estrutura do serviço veterinário é que não são observadas formas de 

cooperação entre o serviço oficial e o setor privado para regular o setor. Os produtores, que 

devem ser os próprios responsáveis por monitorar e controlar os casos de doença, acabam 

negligenciando as denúncias e medidas de controle e erradicação por não possuírem auxílio 

do governo ao acesso às iniciativas privadas*.  

Com relação à comunicação e transparência do serviço veterinário oficial vietnamita e 

a OIE a respeito de doenças de animais aquáticos, foi verificado diagnóstico positivo para 

algumas doenças de camarão e peixes, encontradas em registros dos laboratório oficiais que, 

no entanto, não foram reportados à OIE*, além de não ser confirmada a ocorrência dessas 

doenças na base de dados do WAHID, da OIE (WAHID, 2013). 

Considerando as sérias deficiências dos serviços veterinários oficias, o governo 

vietnamita deve melhorar todo o sistema de seus serviços veterinários a respeito da sanidade 

de animais aquáticos a fim de implementar um sistema de vigilância apropriado e fortalecer a 

responsabilidade e capacidade na certificação de animais aquáticos e seus produtos, prevenir 

emergências sanitárias e garantir transparência, rastreabilidade e capacidade laboratorial para 

diagnósticos. 

 

*Versão ainda não publicada do Relatório de Missão ao Vietnam (Vietnam Mission Report) do Ministério da 

Pesca e Aquicultura do Brasil (MPA). 



31 

 

 

3.3.3. Tailândia 

 

O Departamento de Pescas (DOF), sob o comando do Ministério da Pesca da 

Tailândia, é o órgão do governo responsável pela gestão e desenvolvimento da pesca e 

aqüicultura (FAO, 2000).  

A Lei da Pesca é o principal instrumento legislativo para as ações de cultivo de 

animais aquáticos no país. Ela proíbe a importação de animais aquáticos vivos e a introdução 

de espécies exóticas, como especificado pelo DOF. No entanto, a lei não estabelece os 

requisitos para exportação (FAO, 2000). 

O Departamento de Pesca engloba a Divisão de Inspeção da Pesca e Controle de 

Qualidade, responsável por procedimentos de inspeção e estabelecimento de padrões de 

qualidade para peixes e seus produtos (FAO, 2000). 

O Instituto de pesquisa de saúde de animais aquáticos (AAHRI) é a autoridade do 

Ministério da Pesca da Tailândia responsável pela investigação relacionada à pesquisa de 

doenças economicamente importantes de diferentes espécies de animais aquáticos. O camarão 

marinho é um produto economicamente importante da Tailândia. No entanto, surtos de 

doenças são comumente reportados por todos os criadores de camarão e representam o fator 

mais crítico para a lucratividade agrícola (FAO, 2000).  

Em 2012, foram relatas no país a presença de síndrome epizoótica ulcerativa 

(reportada anteriormente em 2009) e herpesvirose da carpa Koi (reportada anteriormente em 

maio de 2005), como doenças de peixes listadas pela OIE. Ainda foram relatadas a doença das 

manchas brancas (WSD), doença da cabeça amarela (YHD), necrose hipodérmica e 

hematopoiética infecciosa e doença da cauda branca (MrNV), restritas a algumas zonas, em 

camarão, e infecção por ranavírus em anfíbios. Não foi relatada nenhuma enfermidade 

acometendo moluscos (NACA; FAO, 2013). 

A situação sanitária de animais aquáticos da Tailândia não é adequadamente 

documentada e comunicada aos órgãos de saúde animal. Faltam dados mais básicos sobre o 

planejamento de vigilância e os programas sanitários, e estes não se encontram disponíveis 

com transparência no acesso às informações dos órgãos oficiais. 

A comunicação do serviço veterinário oficial à OIE é completamente deficitária. Não 

há relatos no banco de dados da OIE sobre a ocorrência de doenças no país, não sendo 

documentada nenhuma informação a respeito do setor pesqueiro (WAHID, 2013). 

A falha de estruturação do serviço veterinário da Tailândia faz com que o comércio de 

animais aquáticos e seus produtos seja marcado por desconfianças e por dificuldade na 
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formação de alianças comerciais. O não cumprimento dos requisitos sanitários exigidos pelos 

Estados estrangeiros para a segurança de animais aquáticos e seus produtos coloca a Tailândia 

em uma posição delicada no contexto internacional. Muitos avanços ainda devem ser 

realizados no serviço veterinário do país para que este alcance uma produção satisfatória.  

 

3.3.4. Noruega 

 

Na Noruega, a pesca e a aquicultura desempenham um papel importante na economia 

do país. Uma grande parcela de produtos do mar é exportada para mercados estrangeiros. 

O quadro institucional é formado pelo Ministério da Pesca e Assuntos Costeiros 

(Ministry of Fisheries and Coastal Affairs). A Autoridade Norueguesa para a Segurança 

Alimentar é a NFSA (Norwegian Food Safety Authority) que realiza a supervisão nacional 

oficial e é o órgão de monitoramento para a segurança alimentar, incluindo a saúde e bem-

estar animal. A autoridade é essencial para a implementação dos objetivos do Ministério da 

Pesca e Assuntos Costeiros em relação à segurança do pescado (NORWAY, 2011). 

O Instituto de Veterinária da Noruega (Norwegian Veterinary Institute) (NVI, 2012) é 

um instituto nacional de pesquisas nas áreas de saúde animal. Prevenção, diagnóstico, 

vigilância e monitoramento, bem como atuação consultiva e de avaliação de risco são as áreas 

mais importantes de atuação. O Instituto é considerado de referência pela OIE para saúde de 

animais aquáticos. 

O Instituto de Pesquisa de Alimentos, Pesca e Aquicultura da Noruega (NOFIMA – 

The Norwegian Institute of Food, Fisheries and Aquaculture Research) atua na prevenção de 

doenças, desenvolvimento de vacinas e modelos a fim de promover investigações a campo da 

sanidade de animais aquáticos e reduzir perdas econômicas para os produtores (NOFIMA, 

2013). 

A base legal de regulação da saúde de animais aquáticos e segurança alimentar é 

formada pela Lei da Aquicultura (Aquaculture Act, 2005) e a Lei de Segurança Alimentar 

(Food Safety Act, 2003) (FAO, 2007b). 

Os programas de vigilância e controle de animais aquáticos e terrestres na Noruega 

são reportados anualmente. Esses são executados pela Autoridade de Segurança Alimentar da 

Noruega (NORWAY, 2011) e são planejadas e coordenadas pelo Instituto Veterinário da 

Noruega como parte da legislação para os ecossistemas terrestres e aquáticos de saúde animal 

e segurança alimentar. 
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Em conjunto, a Autoridade Norueguesa de Segurança Alimentar e o Instituto 

Veterinário da Noruega estabelecem ainda os planos de monitoramento de doenças de 

importância significativa no país e as políticas de biossegurança e certificação, realizam 

treinamentos epidemiológicos para os funcionários que atuam no serviço veterinário, 

estabelecem os planos de contingência em casos de surtos de doenças, definem os programas 

de vigilância sanitária, estabelecem as medidas preventivas e terapêuticas e realizam a 

certificação sanitária oficial para o trânsito internacional (importação e exportação) de 

animais aquáticos e seus produtos (NORWAY, 2011). 

Os programas de vigilância instituídos para peixes são: programa de VHS (septicemia 

hemorrágica viral) e IHN (necrose hematopoiética infecciosa), além dos programas para 

Gyrodactilus salarius e BKD (doença bacteriana dos rins). Para moluscos foi instituído o 

programa de Bonamia/Marteilia (NVI, 2012). 

O relatório anual de sanidade de peixes do Instituto Veterinário da Noruega lista as 

principais doenças que acometeram o país em 2012 (NVI, 2012). 

Em geral, em 2012, foram registrados 137 novos casos de doença pancreática (PD), 

apenas dois casos de anemia infecciosa do salmão (ISA) – uma das menores prevalências em 

muitos anos –, 119 casos de necrose pancreática infecciosa (IPN), que demonstrou redução 

nos números de surtos em salmão em comparação com anos anteriores, e focos estagnados de 

inflamação cardíaca e do músculo esquelético (HSMI), com 142 casos (NVI, 2012). 

A infecção pelo piolho do Salmão é um dos principais desafios para a indústria da 

aquicultura. Com o aumento no grau de resistência e as falhas no tratamento relatadas, a 

situação pode se desenvolver para um problema significante (NVI, 2012). 

A comunicação entre o serviço veterinário e a OIE mostra-se adequada. Para o ano de 

2012, foram reportados boletins sanitários durante todo o ano. Em 2013, o boletim sanitário 

do primeiro semestre foi disponibilizado no banco de dados do WAHID (World Animal 

Health Information Database – OIE). A autoridade oficial Norueguesa também realiza 

notificações imediatas de doenças listadas, estando estas disponíveis na OIE (WAHID, 2013). 

Médicos veterinários e outros especialistas, inclusive biólogos, atuam como 

Autoridade de Segurança Alimentar na Noruega, se responsabilizando por ordenar as medidas 

necessárias, em caso de suspeitas ou surtos de doenças. Os profissionais atuantes apresentam 

capacidade técnica para a função à qual estão designados e possuem autoridade máxima para 

qualquer intervenção que julgarem necessárias (FAO, 2011). 

O serviço veterinário responde a qualquer ocorrência de mortalidades ou sintomas de 

doenças listadas, prescreve limitações nas licenças para a aquicultura, exige certificados 
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sanitários de países exportadores e registro para exportação de seus produtores nacionais. A 

Análise de Risco é conduzida no caso de importação, sendo possível acessar suas informações 

no website da autoridade oficial. No caso de não ser necessária a condução de uma análise de 

risco, é exigido um certificado do país exportador que deve preencher requisitos pré-definidos 

pela Autoridade Norueguesa (FAO, 2007b). 

A Noruega apresenta uma base de dados eletrônica satisfatória para avaliação sanitária 

do país, informações sobre surtos de doenças, informações sobre os programas sanitários 

adotados e espaço para notificação de novos casos. 

O serviço veterinário da Noruega mostra-se bem estruturado e é considerado de 

referência para a produção de animais aquáticos no mundo. A grande participação do setor 

privado nos diagnósticos, planejamento de medidas de controle e erradicação e atividades de 

consultoria em propriedades, coloca a Noruega em posição de destaque em capacitação de 

produção e serviços de sanidade. 

A preocupação sanitária e o impacto das doenças para a economia do país são questões 

avaliadas pelas autoridades sanitárias a fim de manter a característica de representar uma das 

maiores potências produtoras e exportadoras de animais aquáticos e seus produtos. Por esse 

motivo, o serviço veterinário Norueguês deve servir de exemplo para estruturação de um 

sistema eficaz e responsável na produção de alimentos seguros em todo o mundo. 

 

 3.3.5. Chile 

 

O setor institucional da pesca no Chile consiste na Subsecretaria de Pesca e no Serviço 

Nacional da Pesca (SERNAPESCA), dependentes do Ministério da Economia, Fomento e 

Reconstrução (FAO, 2005b). 

O SERNAPESCA é responsável por velar pela qualidade sanitária dos produtos 

pesqueiros destinados a mercados internacionais, propor planos de desenvolvimento para a 

pesca esportiva, exercer a guarda de parques e reservas marinhas e fornecer as estatísticas 

oficiais do setor pesqueiro (CHILE, 2013a).  

Uma das áreas prioritárias de fiscalização na aquicultura do Chile se constitui na 

importação de material que apresenta riscos para a introdução de patógenos. As atividades de 

fiscalização marcadas nos casos de espécies ornamentais ou espécies que ingressam a 

primeira vez no país (primeira importação de uma determinada espécie) correspondem à 

verificação dos processos de quarentena que mantém tais exemplares (CHILE, 2013a).  
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O SERNAPESCA estabelece o Programa de Importações, que impõe a certificação 

sanitária, os requisitos sanitários aplicáveis às espécies incluídas na “Lista de Espécies de 

Importação Autorizada”, os requisitos das estações de quarentena e os requisitos sanitários 

para importação de espécies vivas exóticas (CHILE, 2012). Estabelece também os 

procedimentos e normas gerais aplicáveis às exportações de produtos pesqueiros, que impõem 

a notificação de embarque para produtos de exportação e os requisitos sanitários específicos 

para autorização dessas notificações (CHILE, 2009). 

O programa sanitário geral de registro de dados e entrega de informações de 

laboratórios coleta os informes realizados por laboratórios autorizados. A partir desses dados, 

foram notificados, em centros marítimos, Piscirickettsia salmonis, causadora da enfermidade 

pisciriquetsiose, com 59,34% dos diagnósticos informados, seguido do vírus da necrose 

pancreática infecciosa (IPNv), com 17,45% e Renibacterium salmoninarium, causador da 

renibacteriose (BKD), com 9,98% dos diagnósticos (CHILE, 2013a). 

Em centros de água doce, foram notificados necrose pancreática infecciosa (IPNv) 

com 33,9% dos diagnósticos, seguida por Flavobacterium psychrophilum e Flavobacterium 

sp., causadores da flavobacteriose, com 19,9% e 17,1% dos diagnósticos informados (CHILE, 

2013a).  

Em geral é possível sinalizar que os indicadores de mortalidade do ano de 2012, no 

âmbito da salmonicultura, se encontram dentro dos níveis esperados (CHILE, 2013a). 

De acordo com o informe sanitário de salmonicultura em centros marinhos (CHILE, 

2013b), o último surto de anemia infecciosa do salmão (ISA) que afetou a salmonicultura no 

país foi registrado em dezembro de 2010. A variante desse vírus que não gera mortalidades 

foi demonstrada em 65 casos em 2012. Entretanto, estudos comprovam que essa variante pode 

se tornar mais virulenta e gerar impactos relevantes na produção. Por esse motivo, são 

realizados diagnósticos específicos para identificação dessa nova variante do vírus da ISA. 

Com relação à comunicação entre o serviço veterinário oficial e a OIE, observam-se 

falhas na atividade, uma vez que é reportada à OIE apenas a anemia infecciosa do salmão 

como endêmica desde 2005. Outras doenças relatadas pelo Informe de Atividades de 

Fiscalização (CHILE, 2013a) não foram informadas. 

Um mecanismo relevante na vigilância e controle das enfermidades são as campanhas 

sanitárias. Durante o ano de 2012, realizaram-se um total de 21 campanhas sanitárias, estando 

50% delas orientadas para o controle de Caligus sp., devido ao notável aumento de cargas 

parasitárias acometendo os animais aquáticos no país (CHILE, 2013a). 
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Outros programas de inspeção realizados no ano de 2012 incluem o Programa de 

Sanidade de Moluscos Bivalves, o Programa de Sanidade de Pesca Artesanal, o Programa de 

Controle da Entrada de Produtos, entre outros (CHILE, 2012). 

O Chile apresenta um sistema de vigilância epidemiológica focalizada no cultivo de 

salmonídeos para manter um sistema de alerta precoce que permite detectar e controlar, 

quando necessário, emergências sanitárias no âmbito da saúde animal, principalmente por 

amostragem do vírus da anemia infecciosa do salmão (ISA). O SERNAPESCA realiza ainda 

uma amostragem sistemática para avaliar a situação de outras enfermidades de alto risco 

como pisciriquetsiose e necrose pancreática infecciosa (IPN) (CHILE, 2013a). 

De acordo com dados de 2012, 94% dos centros salmonicultores utilizam via 

eletrônica para as declarações de informação sanitária dos centros de cultivo (SIFA). Ainda, 

uma completa avaliação sobre a evolução do estado sanitário da salmonicultura nos centros 

marinhos durante o ano de 2012, encontra-se disponível em sua página da web institucional 

(CHILE, 2013a). 

O serviço veterinário oficial do Chile mostra-se estruturado e organizado por 

atividades de fiscalização, estratégias de controle e erradicação de doenças, sistema de 

vigilância epidemiológica ativa e passiva e campanhas sanitárias. Todas as atividades e 

resultados de fiscalização se mostram disponibilizados por meio de relatórios anuais. Essa 

característica demonstra a organização do serviço veterinário do país com relação às possíveis 

conseqüências relativas à ocorrência de enfermidades, que gerariam um impacto relevante 

principalmente na grande produção de salmonídeos do país, produção essa que o coloca em 

segundo lugar mundial na exportação desses produtos. 

 

3.3.6. Canadá 

 

No Canadá, a autoridade federal que regula a indústria de aquicultura é dividida entre 

17 departamentos e agências, com o Departamento de Pesca e Oceano (DFO) no comando. O 

DFO é responsável por desenvolver e implementar políticas e programas que criam condições 

para o desenvolvimento de aquicultura sustentável. O DFO é comandado pelo Ministério de 

Pesca e Oceanos que supervisiona a administração da Lei da Pesca (FAO, 2007a).  

As normas de segurança e qualidade alimentar de peixes e seus produtos, exportados e 

importados do Canadá, são reguladas pela Agência Canadense de Inspeção Alimentar (CFIA). 

As autoridades oficiais executam a verificação de conformidade do setor por meio de uma 

combinação de atividades de auditoria e fiscalização para garantir que os produtos cumpram 
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com os requisitos sanitários. A principal legislação utilizada para a regulação inclui a Lei de 

Inspeção Federal de Pescado (FAO, 2007a). 

Muitas das questões científicas que o DFO enfrenta são associadas com incertezas e 

lacunas de conhecimento significativas. Baseado nisso, foi criado o Centro de Especialização 

em Avaliação de Risco de Animais Aquáticos (CEARA), cujos objetivos e resultados são:  

1) desenvolver um padrão nacional para a realização de avaliações de risco biológicas; 2) 

realizar um workshop nacional para treinamento dos profissionais sobre o processo de 

avaliação de risco; 3) desenvolver um processo de avaliação de risco para as necessidades de 

priorização, e 4) coordenar o acompanhamento das avaliações de risco nacionais. Os 

objetivos, atividades e resultados do CEARA são comunicados por meio de um plano de 

trabalho e relatório anuais (CANADA, 2013a). 

Em 2005, o Programa Nacional de Sanidade dos Animais Aquáticos do Canadá 

(NAAHP) foi desenvolvido para garantir a colaboração entre a Agência Canadense de 

Inspeção de Alimentos (CFIA), principal autoridade reguladora e administrativa do programa, 

e o DFO, que fornece testes diagnósticos, pesquisas e aconselhamento científico para apoiar o 

programa (CANADA, 2013a).  

A CFIA, como autoridade do Canadá para a saúde dos animais aquáticos, apresenta, 

em seu website, uma lista constantemente atualizada sobre o número de casos confirmados de 

doenças de animais aquáticos reportados. A lista inclui tanto os animais de cultivo, quanto os 

animais selvagens de vida livre. 

De acordo com atualização em 31/10/2013, foram identificados, no ano de 2013, oito 

casos de necrose pancreática infecciosa, 14 casos de anemia infecciosa do salmão e um caso 

de septicemia hemorrágica viral para peixes; quatro casos de infecção por Haplosporidium 

nelsoni e um caso de infecção por Mikrocytos mackini em moluscos, e nenhum caso de 

doença em crustáceos (CANADA, 2013b). 

A comunicação entre o serviço veterinário oficial do Canadá e a OIE mostra-se 

adequada (WAHID, 2013). 

A CFIA, em colaboração com o DFO, também realiza políticas de segurança e 

procedimentos para colheita e processamento de moluscos bivalves por meio do Programa 

Sanitário de Moluscos do Canadá (CSSP) (FAO, 2007a). O objetivo do programa é proteger a 

população dos riscos sanitários associados ao consumo de moluscos bivalves contaminados 

(CANADA, 2013c). 

O Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde dos Animais Aquáticos (NAAHLS) é 

responsável por proporcionar resultados precisos, confiáveis e consistentes para a detecção de 
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patógenos. O NAAHLS é responsável pela investigação orientada de patógenos de alta 

prioridade e desenvolvimento de tecnologia para o Centro de Pesquisa e Diagnóstico de Saúde 

dos Animais Aquáticos (CAAHRD). 

A gestão das atividades da aquicultura no Canadá envolve um processo de 

regulamentação complexo. Os regulamentos de inspeção de pescado requerem que todos os 

produtos de peixe oriundos do Canadá para exportação ou trânsito interno sejam originados de 

estabelecimentos de processamento registrados pelo sistema federal. No entanto, o esforço de 

inspeção é reduzido através do estabelecimento de memorandos de entendimento (MOU) ou 

acordos de reconhecimento mútuo (ARM) com outros países que apresentam sistemas de 

controle de confiança (FAO, 2007a).  

As informações obtidas a partir dos dados disponibilizados pela autoridade oficial do 

Canadá demonstram a condição sanitária do país e a atuação de seu serviço veterinário por 

meio de programas sanitários e estratégias de erradicação e controle.  

No Canadá, a condução de novos estudos se faz necessária a fim de estabelecer metas 

de progresso para uma aquicultura que ainda apresenta tanto espaço para crescimento. 
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4. SITUAÇÃO DO BRASIL 

 

 4.1. Dados de produção nacional 

 

O Brasil, dada sua extensão territorial e a grande diversidade de ecossistemas, 

apresenta todas as condições para se tornar um dos maiores produtores de recursos pesqueiros 

do mundo. Sua costa se estende ao longo de 8.400 quilômetros de extensão, enquanto a área 

de água doce chega aos 8,2 milhões de metros cúbicos, a maior reserva de água doce de 

superfície do mundo (FAO, 2010b). 

A pesca e a aquicultura nacionais são atividades fundamentais para a inclusão social. É 

estimado que cerca de 3,5 milhões de pessoas estejam direta ou indiretamente envolvidas na 

pesca e aquicultura no Brasil (FAO, 2010b). 

O total de pesca de captura no Brasil tem sido bastante estável, em cerca de 800.000 

toneladas nos últimos anos. No entanto, é a aquicultura que oferece o maior potencial para 

aumento da oferta de peixes. O setor da aquicultura no Brasil tem tido um crescimento estável 

a longo prazo, com produção de 172.000 toneladas em 2000, para 629.300 toneladas 

estimadas para 2011 (Figura 2) (FAO, 2010b). 

 

Figura 2. Produção total de pesca de captura e aquicultura no Brasil. 

 
         Fonte: FAO, 2010b. 
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4.2. Sanidade no Brasil 

 

No Brasil, as políticas públicas do governo federal e a organização do setor da pesca e 

aquicultura têm garantido a expansão da produção de pescado, confirmando a expressiva 

potencialidade brasileira para o uso sustentável dos recursos hídricos e pesqueiros. As 

doenças dos animais aquáticos configuram um dos principais entraves à cadeia produtiva, pois 

são capazes de prejudicar ou inviabilizar a atividade. No âmbito da pesca, são igualmente 

indispensáveis investimentos no monitoramento e vigilância da ocorrência de doenças e 

resíduos e contaminantes. 

Com a criação do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), por meio da publicação 

da Lei nº 11.958, de 26 de junho de 2009, as competências legais para a área de sanidade 

pesqueira e aquícola foram transferidas do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) para o MPA (BRASIL, 2009).  

A partir de sua criação, o MPA assumiu a função de prevenir, controlar e erradicar as 

doenças de animais aquáticos, por meio de uma estruturação do serviço de sanidade pesqueira 

e aquícola, garantindo o crescimento sustentável de sua cadeia produtiva. 

 A Coordenação Geral de Sanidade Pesqueira (CGSAP) do Ministério da Pesca e 

Aquicultura é responsável pela implementação das medidas de sanidade aquícola e pesqueira 

do país. A partir de uma base legal bem estruturada, a coordenação tem condições de atuar em 

âmbito nacional, no comércio exterior e em políticas e ações internacionais, como a OIE, 

OMC, FAO e Codex Alimentarus, que garantem a segurança nacional dos organismos 

aquáticos e seus produtos (BRASIL, 2013 a). 

Nas relações com o comércio exterior, as importações passam por dois processos de 

avaliação: a análise de risco de importação (ARI) e a equivalência sanitária. 

O pedido de importação para pescados e derivados, ou animais aquáticos, seus 

materiais de multiplicação, células, órgãos e tecidos é analisado quanto ao risco de 

introdução, no território nacional, de agentes causadores de enfermidades que impactem 

negativamente sobre a condição da sanidade de animais aquáticos do país. Se nenhum 

potencial perigo for listado, requisitos zoossanitários são estabelecidos para liberação do 

produto (BRASIL, 2010). Caso sejam listados potenciais perigos na importação de 

determinado produto, uma análise de risco de importação (ARI) é conduzida a fim de obter 

informações mais detalhadas para estimar o risco.  
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No processo de exportação de pescado e seus produtos é necessário estabelecer o 

certificado zoossanitário internacional (CZI) ou certificado sanitário internacional (CSI) com 

o governo do país para o qual o Brasil irá exportar (BRASIL, 2013 a). 

Em âmbito nacional, são estabelecidas práticas para a qualidade higiênico-sanitária de 

embarcações pesqueiras, monitoramento de resíduos e contaminantes, rastreabilidade para o 

trânsito nacional de animais aquáticos e para transporte de pescado e seus derivados, 

credenciamento e fiscalização de quarentenários e desenvolvimento de programas sanitários 

para controle e erradicação das doenças (BRASIL, 2013a). 

A atuação dos órgãos estaduais também representa uma importante função na sanidade 

de animais aquáticos no Brasil. Estes estabelecem parcerias com o órgão federal a fim de 

garantir o monitoramento dos sistemas de produção. 

A adoção de medidas de defesa sanitária animal, no âmbito estadual, tem como 

objetivo combater, prevenir e controlar enfermidades, coordenar e executar as atividades de 

vigilância em saúde animal e estimular a participação da população nas ações de defesa 

sanitária animal. Essas medidas permitem o fortalecimento do setor de pesca e aquicultura e 

garantem proteção à saúde pública. 

Desde a criação do Ministério da Pesca e Aquicultura, diversos avanços foram feitos 

no setor pesqueiro do Brasil. Dentre eles, pode-se destacar a criação da Rede Nacional de 

Laboratórios Oficiais do Ministério da Pesca e Aquicultura (RENAQUA) e da Rede de 

Colaboração em Epidemiologia Veterinária do Ministério da Pesca e Aquicultura 

(AQUAEPI), ambas essenciais para a elaboração e execução de programas sanitários. 

A RENAQUA, instituída a partir da Instrução Normativa MPA n.° 3, de 13 de abril de 

2012, é responsável pela realização de testes diagnósticos oficiais de doenças de animais 

aquáticos e de análises de resíduos e contaminantes químicos nos recursos pesqueiros, 

garantindo a sustentabilidade das cadeias produtivas de pescado (BRASIL, 2013a). 

A RENAQUA, representada por quatro unidades laboratoriais, possui metodologias 

para o diagnóstico de 40 enfermidades listadas pela OIE e de interesse para o país, além da 

capacidade de detecção de 3 biotoxinas marinhas (BRASIL, 2013a).  

A AquaEpi, instituída a partir da Instrução Normativa MPA n.° 10, de 10 de julho de 

2013, foi criada para formar uma rede de especialistas com o objetivo de responder aos 

desafios sanitários na produção de animais aquáticos no Brasil.  

A AquaEpi será responsável em realizar a avaliação de risco em defesa sanitária de 

animais aquáticos para melhorar os subsídios das medidas de gestão de risco definidas pelo 
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MPA e, entre outras atribuições, definir estratégias de vigilância baseada em risco e realizar 

pesquisa aplicada à sanidade pesqueira e aquícola (BRASIL, 2013a). 

Os programas sanitários realizados atualmente no país são: o Programa Nacional de 

Sanidade de Animais Aquáticos (PNSAA) e o Programa Nacional de Controle Higiênico 

Sanitário de Moluscos Bivalves (PNCMB). Em fase de finalização encontra-se o Programa de 

Controle das Condições Higiênico-Sanitárias das Embarcações Pesqueiras e Estruturas de 

Desembarque de Recursos Pesqueiros (EMBARQUE NESSA). 

Considerando a necessidade de definir o papel dos órgãos públicos de defesa sanitária 

animal no combate às doenças que afetam os animais aquáticos, com os criadores, médicos 

veterinários que atuam no setor privado e laboratórios não pertencentes à rede do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), além da necessidade de padronizar as 

ações profiláticas, o diagnóstico e o saneamento de estabelecimento de aquicultura, foi 

desenvolvido, em 2002, o Programa Nacional de Sanidade de Animais Aquáticos (PNSAA). 

Esse programa estabelece as normas para cadastro de estabelecimento de aquicultura, 

notificação de suspeita ou ocorrência de doença obrigatória, fiscalização e controle sanitário, 

importação e exportação de animais, compartimentação, certificação, estudos de prevalência 

de doenças, atividades realizadas em casos de notificação de foco de doença e fiscalização de 

trânsito por meio da guia de trânsito animal (BRASIL, 2002). 

O Programa Nacional de Controle Higiênico Sanitário de Moluscos Bivalves 

(PNCMB) é responsável pelo monitoramento e fiscalização de moluscos bivalves marinhos 

destinados ao consumo humano, durante a retirada, trânsito, processamento e transporte dos 

mesmos. O programa visa obter maior valor agregado ao produto, prevenir a intoxicação por 

biotoxinas e micro-organismos, garantir padrões mínimos de qualidade de moluscos bivalves 

produzidos no Brasil e alcançar maior possibilidade de acesso a mercados externos.  

Atualmente, a execução do PNCMB está restrita ao estado de Santa Catarina 

(responsável por cerca de 90% da produção de bivalves no país). A principal meta é o 

estabelecimento do programa em todos os estados produtores de moluscos bivalves do país 

(regiões Sul, Nordeste e Sudeste) (BRASIL, 2013a). 

O Brasil é país membro da OIE e um de seus fundadores em 1924. O Ministério da 

Pesca e Aquicultura (MPA) detém o Ponto Focal para as questões relativas à sanidade de 

animais aquáticos no País. Uma das obrigações do Ponto Focal em sanidade de animais 

aquáticos é apontar ao delegado brasileiro junto à OIE, informações acerca da ocorrência de 

doenças de peixes, crustáceos, moluscos e anfíbios, de notificação obrigatória. Esta tarefa 
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constitui um dos pilares das relações internacionais exigidos pela OIE e OMC: a transparência 

(BRASIL, 2013a). 

Até o presente momento, as doenças de animais aquáticos listadas pela OIE e 

notificadas no Brasil pela RENAQUA, a partir de diagnóstico oficial são: 

• infecção por Perkinsus marinus em moluscos, no primeiro semestre de 2013. 

• doença das manchas brancas (WSD), em crustáceos, notificada pela primeira vez 

em 2005 e reportada até 2011;  

• mionecrose infecciosa (IMNV), em crustáceos, notificada em 2008 e 2009; e  

• necrose hipodérmica e hematopoiética infecciosa (IHHNV), em crustáceos, 

notificada em 2009 e 2010 (BRASIL, 2013a).   

As potencialidades e os problemas de uma atividade econômica são fatores de extrema 

importância. A expansão da aquicultura está bastante atrelada às potencialidades naturais do 

país, como uma ampla costa marítima, milhões de hectares de água represada, clima 

preponderantemente tropical, imensa concentração de água doce continental, entre outros 

(OLIVEIRA, 2009). 

Entretanto, o Brasil enfrenta vários desafios para o desenvolvimento de medidas 

sanitárias no setor de pesca e aquicultura, como os conflitos com órgãos ambientais e outros 

usuários de recursos naturais comuns. Além disso, observa-se uma falta de cultura política 

que favoreça a flexibilidade, interatividade, capacidade gerencial, visão estratégica e a prática 

das ações de defesa sanitária animal entre os diferentes setores produtivos (MACIEL; 

MACIEL, 2011). Um dos maiores gargalos atuais da aquicultura está geralmente relacionado 

às deficiências e carências técnicas e estruturais do setor. 

Na avaliação do conjunto dos dispositivos de integração com o setor produtivo da 

aquicultura, ainda não se constatam estratégias de participação ou promoção de ações de 

educação sanitária específica. Quanto à utilização de mecanismos de divulgação, com o 

objetivo de orientar e esclarecer o aquicultor no que diz respeito às enfermidades, à prevenção 

e ao controle destas, bem como à utilização de produtos de uso veterinário, é possível 

observar falhas no serviço oficial (MACIEL; MACIEL, 2011). 

Outra questão diz respeito ao envolvimento dos produtores e profissionais diretamente 

relacionados ao sistema de produção para a notificação de suspeitas de doenças ou casos de 

mortalidades que, em geral, se mostra inadequado. Como as consequências de uma doença 

podem ser devastadoras, tanto pela doença em si, quanto pelas medidas de controle e 

erradicação que são aplicadas nessas situações, muitos responsáveis relutam em realizar um 
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sistema de dados passivos. Além disso, não são comprovados os envolvimentos efetivos de 

profissionais de defesa animal em ações que possibilitem detectar precocemente a presença de 

animais doentes. A falta de rotina de coleta de amostras ou envio de material para testes 

laboratoriais justificam ainda mais a fragilidade também do sistema de vigilância ativa. 

Outros principais desafios apontados para a aquicultura brasileira são de 

regulamentação dos empreendimentos; estabelecimento de monitoramento ambiental; 

condições de infra-estrutura e logística para o escoamento da produção; e produção de 

alevinos em escala comercial. 

Algumas discussões técnicas são feitas no sentido de implementar meios auxiliares às 

ações de defesa sanitária animal. Entre algumas das expectativas para o futuro da produção de 

peixes no Brasil, têm-se a implementação de política de indenização e compensação ao 

produtor acometido por doenças cuja definição do MPA seja o sacrifício e destruição; 

exigência de recolhimento e registro periódico de animais mortos, moribundos e sintomáticos 

dos sistemas de cultivo para aumentar a eficiência da vigilância passiva; regulamentação da 

obrigação de laboratórios não oficiais de notificarem resultados positivos de diagnóstico de 

doenças de notificação compulsória; discussão de periodicidade mínima de ações de 

vigilância ativa do serviço veterinário oficial; e previsão de exigência de planos de ação em 

caso de ocorrência de doenças de importância epidemiológica (BRASIL, 2012).    

Deve-se promover ainda a organização do setor produtivo nacional a fim de 

desenvolver um diálogo formal entre MPA e MAPA, buscando relacionar a questão de 

sanidade à inspeção. Setores já existentes, como a Associação Brasileira da Indústria de 

Processamento da Tilápia (AB Tilápia), a Associação Brasileira de Criadores de Camarão 

(ABCC), o Sindicato das Indústrias de Pesca de Itajaí (SINDIPI) e a Associação Catarinense 

de Truticultores (ACATRUTA), muitas vezes podem ser sub representados, fragmentados ou 

com a atuação de poucos profissionais. Além disso, não se constatam nenhuma organização 

para moluscos, peixes ornamentais, peixes nativos, entre outros. 

Provavelmente, o caminho para o desenvolvimento da aquicultura brasileira se inicia 

pela educação básica e, em seguida, pela capacitação técnica e profissional nos mais variados 

níveis.  

Há necessidade de novas pesquisas na área, visando um maior desenvolvimento 

tecnológico para que se possa aproveitar, de forma sustentável, os recursos naturais que o país 

oferece (CREPALDI, et. al., 2006). Somente dessa forma o Brasil virá a se tornar uma grande 

potência no setor aqüícola. 
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4.3. Acordos bilaterais na pesca e aquicultura 

 

O Brasil, como membro da OIE, OMC, FAO e Codex Alimentarus, apresenta uma 

política baseada em acordos internacionais que regulam o comércio e estabelecem os 

requisitos sanitários envolvidos no processo de importação e exportação. 

No Brasil, os benefícios advindos dos acordos firmados com autoridades argentinas, 

equatorianas, peruanas e norueguesas, quanto aos controles dos produtos pesqueiros, se 

tornam fundamentais para o desenvolvimento do setor da pesca e aquicultura (FILHO, 2006).  

O “Comitê Técnico sobre Sanidade e Higiene dos Alimentos Pesqueiros”, firmado 

entre Brasil, Argentina, Uruguai e Chile, foi um acordo de relevância para o setor pesqueiro, 

firmado em 1997. Esse comitê foi fundado com o objetivo de intercambiar informações de 

caráter técnico-científico; estabelecer equivalências e fomentar a harmonização de normas 

sanitárias; intensificar a comunicação entre as autoridades oficiais competentes, no que tange 

à sanidade dos produtos pesqueiros dos países membros; estabelecer um modelo de 

certificado sanitário único; revisar as normas sanitárias dos países membros; definir critérios 

pertinentes aos nomes comuns das espécies de pescado comercializadas entre os países 

membros; e fortalecer as ações participativas nas reuniões internacionais (Comitês do Codex 

Alimentarius, por exemplo), de interesse para os países membros (FILHO, 2006). 

Outro acordo, o “Memorando de Entendimentos sobre Diretrizes Técnicas, Higiênicas 

e Sanitárias para o Comércio Bilateral de Produtos da Pesca, da Aquicultura e seus 

Derivados”, firmado com a Noruega em 2003, abrangeu aspectos relacionados ao 

processamento industrial, aos padrões de identidade e de qualidade do produto final. 

A partir das discussões sobre a secular experiência norueguesa em produção de peixes, 

ficou evidenciada a necessidade premente de investimento massivo em sanidade de animais 

aquáticos para evitar futuros colapsos da cadeia produtiva nacional motivados por doenças 

nos sistemas de cultivo.  

Por esse motivo, foi estabelecida a cooperação técnica entre Brasil e Noruega, que 

permitiu o compartilhamento da experiência da Noruega a fim de promover o 

desenvolvimento da pesca e aquicultura no Brasil (BRASIL, 2012).  

Os acordos bilaterais já firmados pelo Brasil permitem um intercâmbio de informações 

e trabalhos conjuntos objetivando a equivalência entre os serviços de inspeção dos países 

signatários. Trabalhos conjuntos permitem o aperfeiçoamento das relações técnicas, 

harmonização, transparência e condições de avaliação da equivalência entre os sistemas de 

inspeção e controle de qualidade dos produtos pesqueiros (FILHO, 2006). 
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5. DISCUSSÃO 

 

Cada vez mais os serviços veterinários em todo o mundo são confrontados com a 

necessidade de cumprir um papel crucial na proteção do estado de saúde dos animais de seu 

país, fornecer informações de vigilância sobre a ocorrência de doenças em seu território e 

conduzir análises de risco cientificamente válidas para estabelecer requisitos de importação 

justificadas (ZEPEDA, et. al., 2005). 

A epidemiologia veterinária apresenta uma participação fundamental para o sucesso da 

implementação dos programas de saúde animal. Serviços veterinários devem ter como base de 

trabalho o uso de avaliações de risco objetivas e a priorização das atividades de acordo com o 

risco associado, minimizando a questão política. As autoridades nacionais de saúde animal, 

juntamente com a comunidade científica, devem possuir treinamento básico de métodos 

epidemiológicos, garantindo que os serviços sejam ocupados por profissionais treinados e 

capacitados, capazes de compreender o amplo contexto internacional e incorporar novos 

métodos e abordagens de vigilância. 

A eficácia do serviço veterinário depende da administração e da atuação da autoridade 

veterinária em cada país. A administração deve estar relacionada ao estabelecimento de 

programas de vigilância sanitária dos animais aquáticos e à comunicação com outras agências 

envolvidas na atividade. Entretanto, essas preocupações não se aplicam a grande parte dos 

países (KINKELIN; HEDRICK, 1991). 

Serviços veterinários oficiais em todo o mundo, em particular nos países em 

desenvolvimento, são confrontados com um enorme desafio. Muitas vezes, os serviços 

veterinários não são considerados como prioridade por parte do governo, que não compreende 

a importância do papel dos médicos veterinários e de outros especialistas em garantir o 

crescimento sustentável do setor, e sofrem cortes orçamentários graves, resultando em uma 

perda de capacidade operacional e presença no campo. Por outro lado, grande parte dos países 

tem se tornado membros da OMC e assinado acordos bilaterais ou regionais que exigem 

maior responsabilidade e capacidade destes sobre a importância de medidas sanitárias e 

fitossanitárias, exigindo melhoria da vigilância e dos sistemas de monitoramento, diagnóstico 

laboratorial adequado, capacidade de análise de risco e garantia de qualidade (VALLAT; 

WILSON, 2003). 

Em geral, o que ocorre em grande parte do mundo é que muitos países optam por 

investir em saúde pública em detrimento à saúde animal, sobretudo por questão de 

cumprimento legal de mercados importadores que não priorizam a segurança da commodity, 
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priorizando apenas as questões relacionadas ao consumo humano. Nesse sentido, 

investimentos deveriam ser feitos por tais países produtores em virtude do impacto econômico 

decorrentes de surtos de doenças, como aconteceu na carcinicultura asiática, com o surto de 

síndrome da mortalidade precoce (EMS), gerando prejuízos globais.   

Como observado a partir das avaliações dos serviços veterinários dos países em 

questão, a condição sanitária de animais aquáticos de um país está intimamente relacionada 

com a atuação do serviço veterinário em seu território. A busca por saúde de animais 

aquáticos e qualidade de seus produtos, requisitos exigidos pelo mercado internacional, torna 

o papel dos veterinários fundamental para alcançá-los. 

No entanto, a análise realizada demonstrou que a relação entre a produção e atuação 

do serviço veterinário oficial na questão da sanidade, na maioria dos países, pode não 

apresentar uma relação direta.  

Os países asiáticos são grandes produtores e, a princípio, não parecem sofrer 

influência de uma atuação deficitária de seus órgãos oficiais. Entretanto, esse investimento 

alto em produção e relativamente baixo em sanidade é de alto risco, uma vez que, cada vez 

mais, políticas de sanidade animal e segurança alimentar são implementadas por órgãos 

internacionais como OIE, OMC e Codex alimentarius. Um surto de doença grave é suficiente 

para gerar embargos ao comércio de produtos animais por países que seguem as questões 

preconizadas no código internacional. Dessa maneira, toda a cadeia de uma grande potência 

produtiva pode se quebrar. 

Conforme novos países aderem ao acordo SPS e buscam uma posição mais 

competitiva no mercado internacional, as medidas sanitárias abordadas no acordo vão se 

tornando cada vez mais relevantes no comércio exterior. Por esse motivo, países que ocupam 

posições de destaque na exportação, como Tailândia e Vietnam, mas que apresentam uma 

atuação veterinária deficitária, refletindo na qualidade de seus produtos, tendem a ser 

superados por países que aderem aos requisitos exigidos. É o caso de países como Chile e 

Canadá, que buscam o desenvolvimento do setor pesqueiro a partir de uma estruturação de 

seu serviço veterinário oficial e da garantia de produtos de qualidade, assegurando assim 

maior confiança para alianças comerciais e maior acesso aos mercados. 

Não se pode desconsiderar, entretanto, que a falta de informações disponíveis de 

alguns países avaliados, especialmente os asiáticos, não permite uma avaliação conclusiva de 

seu serviço veterinário. Questões políticas são muito relevantes nesse assunto, pois embora 

um país tenha uma atuação consistente do serviço oficial para sanidade de animais aquáticos, 
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a informação pode não ser comunicada de forma clara e transparente à comunidade 

internacional em virtude desses fatores políticos. 

Além disso, por mais que o comércio de animais e seus produtos entre os países deve 

ser baseados na avaliação do risco de transmissão de enfermidades a partir das 

importações/exportações, ainda predominam as alianças políticas e acordos de entendimento 

entre os países, que permitem a comercialização mais por estratégias políticas do que pela 

segurança de que o produto não gerará nenhum impacto negativo aos países envolvidos.  

Entretanto, o Acordo SPS busca regularizar o comércio estabelecendo direitos e 

obrigações a partir de evidências científicas para aproximar os países e permitir o acesso aos 

mercados de países antes inacessíveis. O que realmente se espera é que esses acordos tragam 

transparência e evitem o envolvimento de questões políticas na situação sanitária. 

 O cumprimento do Acordo SPS exige o fortalecimento dos serviços veterinários em 

diversas áreas de competência. A principal questão está relacionada à forma de melhorar o 

serviço veterinário considerando as possíveis restrições orçamentárias, comum em muitos 

países produtores. Algumas alternativas sugerem o credenciamento de profissionais 

particulares para a realização de ações oficiais, a privatização dos serviços sob a regulação e 

supervisão do Estado e os esquemas de participação financeira mista com objetivos 

específicos, como campanhas de erradicação de doenças. 

 A participação ativa dos profissionais do setor privado, conforme observado na 

Noruega, se mostra fundamental para restabelecer o fornecimento de serviços veterinários a 

um nível satisfatório. No entanto, uma infra-estrutura oficial mínima se faz necessária para 

coordenar as atividades a serem realizadas pelo setor, emitir normas e fiscalizar o seu 

cumprimento (ZEPEDA, et. al., 2005). 

 No Brasil, a atuação do setor privado vem crescendo no contexto de saúde de animais 

aquáticos, principalmente a partir da publicação da Instrução Normativa n.° 18, de 5 de 

novembro de 2013, sobre as normas para habilitação de médicos veterinários que atuam no 

setor privado, referentes à realização de coleta e remessa de amostras oficiais para 

laboratórios da Rede Nacional de Laboratórios do Ministério da Pesca e Aquicultura 

(RENAQUA), para fins de execução de atividades de defesa sanitária de animais aquáticos 

(BRASIL, 2013b). A conscientização sobre a importância da cooperação com esse setor 

permitirá o crescimento da produção brasileira de pesca e aquicultura. 
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No âmbito das negociações internacionais, dos acordos bilaterais, regionais e 

multilaterais deve-se promover uma participação mais efetiva dos países em desenvolvimento, 

a qual só se concretizará a partir do momento em que houver investimento no capital humano 

desses países, capaz de identificar, analisar e discutir em condições de igualdade ou de menor 

desigualdade sobre os temas SPS junto aos países desenvolvidos. Somente assim a condução 

da normatização internacional em questões sanitárias e fitossanitárias poderá refletir melhor 

as necessidades e possibilidades operacionais da maioria dos países (MIRANDA, et. al., 

2004). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesca e a aquicultura são setores em constante crescimento em todo o mundo. 

Segundo dados mundiais, a aquicultura, em especial, vai superar a produção de outros 

produtos de origem animal nos próximos anos.  

No entanto, um dos grandes desafios ao seu crescimento tende a ser o controle de 

patógenos e enfermidades que possam impactar negativamente sobre a produção dos países, 

que ocorrem, sobretudo, a partir da intensificação da produção. A transferência e 

estabelecimento de patógenos geram mortalidades dos animais e queda da produção ou 

condenação de seus produtos derivados para consumo humano e animal, quebrando toda a 

cadeia de produção. 

Além da questão de sanidade, outros problemas frequentemente associados ao 

desenvolvimento da pesca e aqüicultura em grande parte dos países estão relacionados à 

informalidade da produção, especialmente quando não há licenciamento ambiental, à falta de 

assistência técnica adequada, ao baixo emprego de tecnologia e às dificuldades de acesso ao 

crédito.   

Preocupações com a sanidade dos animais aquáticos tornam-se então fundamentais 

para dar seguimento e segurança à produção, evitando futuros riscos advindos de uma atuação 

inadequada de órgãos de defesa animal. Nesse sentido, a estruturação de serviços veterinários 

oficiais é comprovadamente a forma mais eficaz de se buscar medidas de controle e 

erradicação de doenças e, consequentemente, garantir um mercado seguro e acessível entre os 

países. 

 No entanto, deve-se promover um investimento constante na área de sanidade em 

muitos países, incluindo os grandes produtores e exportadores, uma vez que estes não se 

colocam em condições de igualdade com relação a outros países, especialmente os países 

desenvolvidos, para o cumprimento dos requisitos sanitários de saúde animal e segurança 

alimentar. 
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