m projeto executado pela Epagri, com recursos do Ministério da Pesca e Aquicultura e da Secretaria de Estado de
Agricultura e Desenvolvimento Rural, está investigando a qualidade sanitária da água e dos moluscos nos locais onde existem
fazendas marinhas em Santa Catarina. Os resultados permitirão a
classificação das áreas de cultivo quanto à adequação à atividade.
O projeto contempla ainda um monitoramento de florações de
algas nocivas e ações de educação sobre boas práticas sanitárias
de manejo dos moluscos nas etapas pós-colheita.
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"O cultivo de
moluscos bivalves
é praticado em
13 municípios
catarinenses por
um contingente de
aproximadamente
640 maricultores."
Santa Catarina é o principal produtor nacional de
moluscos bivalves. O estado produziu 2.213 toneladas de ostras e
10.891 toneladas de mexilhões em 2008 (Epagri, 2009) e abastece,
além do mercado local, grandes mercados como Rio de Janeiro e
São Paulo. Esse montante representa cerca de 95% da produção
nacional e posiciona o estado como o segundo maior produtor
da América Latina, ficando atrás apenas do Chile.
Na mesma grandeza de sua produção está a
responsabilidade que Santa Catarina vem assumindo em relação
à segurança dos moluscos produzidos. Os moluscos bivalves
são organismos filtradores e têm sua qualidade diretamente
dependente da situação da água no local onde são cultivados. Para
que se possa assegurar a qualidade dos moluscos produzidos, é
necessário que eles provenham de áreas de cultivo com água em
condições adequadas. Além disso, como todos os demais produtos
de origem animal, esses organismos devem ser processados com
os devidos cuidados nas etapas pós-colheita para assegurar a
qualidade do produto até a sua chegada ao consumidor final.
Atualmente, em torno de 80% da produção de Santa
Catarina é destinada ao comércio interestadual por empresas
certificadas pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF). Para obter
esse certificado, as empresas realizam, com recursos próprios,
um monitoramento da qualidade da água e dos moluscos
produzidos (análises de bactérias indicadoras de poluição e de
toxinas produzidas por algas). Os resultados são utilizados nos
programas de Análises de Perigos e Pontos Críticos de Controle
(APPCC) das indústrias beneficiadoras de moluscos, como forma
de assegurar a qualidade dos bivalves que entram nas empresas.
Além disso, desde a entrada do produto na planta processadora, até
o preparo para a sua expedição, as empresas adotam uma série de
procedimentos de boas práticas de fabricação, todos normatizados
pelo SIF, de forma a garantir o fornecimento de alimento seguro
aos seus consumidores. Entretanto, a comercialização dos 20% da
produção que é realizada pelos produtores não certificados pelos
serviços de inspeção, é feita em condições diversas e, em alguns
casos, sem os devidos cuidados sanitários. O grande problema
que essa situação causa é o risco de que eventos de doenças
alimentares relacionadas a moluscos provenientes de produtores
que atuam de maneira inadequada gerem um propaganda negativa
para a atividade como um todo.

Ostras sendo processadas em
uma empresa certificada pelo
SIF, em Florianópolis, SC

A situação das áreas de cultivo em Santa Catarina
Santa Catarina possui um litoral com uma extensão
aproximada de 560 quilômetros, recortado por pequenas baías
e enseadas, o que confere ao Estado um bom potencial para a
maricultura. O cultivo de moluscos bivalves é praticado em
13 municípios por um contingente de aproximadamente 640
maricultores (Epagri, 2009).
O caráter pioneiro de Santa Catarina na produção
comercial de moluscos bivalves, aliado à falta de uma legislação
clara, nos primórdios da atividade, sobre os procedimentos a
serem adotados com vistas à obtenção de cessões de uso das
águas da União para fins de aquicultura, fez com que a expansão
da maricultura ocorresse de forma desordenada.
Na época em que os primeiros cultivos foram
implantados, eram escassas as informações sobre a qualidade
sanitária da água nas regiões onde se praticava a maricultura.
Isso fez com que a expansão das áreas de cultivo ocorresse sem
considerar esse fator, tampouco respeitando outros aspectos
legais importantes.
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Presença de agentes nocivos na água de cultivo

Áreas de cultivo de moluscos bivalves
no município de Bombinhas

Com a criação da Secretaria Especial de Aquicultura e
Pesca da Presidência da República (SEAP/PR) e, posteriormente,
com a publicação do Decreto Presidencial Nº 4895 de 2003 e de
Instruções Normativas Interministeriais (IN 06 de 2004 e IN 01 de
2007), da própria SEAP/PR (IN 03 de 2005 e IN 17 de 2005) e do
IBAMA (IN 105 de 2006), a maricultura passou a ter instrumentos
legais norteadores que passaram a balizar o seu ordenamento.
A atividade no Estado de Santa Catarina está passando
por um momento decisivo e várias ações estão sendo realizadas
objetivando ordená-la e profissionalizá-la. Os Planos Locais
de Desenvolvimento da Maricultura (PLDM), projetos que
foram pioneiramente realizados em Santa Catarina, permitiram
o planejamento de áreas de produção onde serão implantados
cultivos marinhos regularizados. Esse planejamento envolve tanto
a readequação de áreas existentes aos impositivos legais vigentes
no Brasil, quanto o planejamento de novas áreas de produção.

Os moluscos são capazes de bioacumular uma série
de substâncias e agentes potencialmente nocivos, entre eles
toxinas produzidas por microalgas, metais pesados, bactérias
e vírus. A presença destes na água, na maioria dos casos, é
relacionada a descargas de poluição doméstica, agropecuária ou
industrial. As concentrações de poluentes em áreas delimitadas
no mar variam com diversos fatores, como a proximidade das
fontes de poluição, correntes marinhas, flutuação de marés,
pluviosidade e época do ano (especialmente em áreas onde a
população aumenta muito durante as temporadas). Apesar de
todas essas variáveis, é possível se obter indicações seguras
sobre as áreas que são mais ou menos afetadas por poluição,
com base em investigações sistemáticas sobre a qualidade da
água e dos moluscos bivalves. Desta forma, pode-se classificar
as áreas em mais ou menos adequadas para o cultivo.
Já a questão das algas nocivas é um pouco mais
complexa. É muito difícil prever com precisão onde e quando
ocorrerão eventos de florações de algas tóxicas, mesmo em
situações nas quais existe um longo histórico de análises.
Por este motivo, a classificação de áreas em mais ou menos
afetadas por esse tipo de evento não resolve o problema. Para
determinar com segurança se os moluscos produzidos oferecem
risco de intoxicação por ficotoxinas (toxinas produzidas por
algas) é necessário o monitoramento constante dos níveis de
toxina nos mexilhões e da concentração de algas tóxicas na
água onde eles são cultivados.

Controle Higiênico e Sanitário de Moluscos Bivalves
O projeto Controle Higiênico e Sanitário de Moluscos
Bivalves no Litoral de Santa Catarina teve suas ações
efetivamente iniciadas em março de 2009, e contempla a
realização de uma grande investigação sobre a situação
sanitária de todas as áreas onde existem cultivos. Os resultados
dessa investigação auxiliarão na caracterização das áreas
mais adequadas ao cultivo de bivalves no Estado. Está
sendo realizado também um monitoramento dos eventos de
florações de algas nocivas no litoral catarinense e da presença
de ficotoxinas nos moluscos produzidos. O projeto prevê,
ainda, ações de capacitação em boas práticas de fabricação
envolvendo manuseio e processamento de moluscos nas
etapas pós-colheita.

A investigação sanitária

Proposição de
ordenamento de áreas
do PLDM do município
de Florianópolis

Considerando que a grande maioria das áreas delimitadas
pelos PLDM será ocupada por cultivos de moluscos filtradores,
um dos fatores que imperativamente deverão ser considerados
na definição de quais dessas áreas são adequadas a este tipo de
atividade é a condição sanitária da água.

Uma das ações que compõem a investigação
sanitária é um levantamento da localização das fontes de
poluição hídrica e da proximidade dessas às áreas de cultivo
delimitadas pelos PLDMs. Além disso, está em andamento
um monitoramento envolvendo análises microbiológicas de
água (coliformes termotolerantes) e dos moluscos (coliformes
a 35oC, coliformes a 45oC, estafilococos coagulase positiva,
Salmonella spp.), além de análises de metais pesados (chumbo,
cobre, cádmio, mercúrio e zinco) nos moluscos nas diferentes
áreas. Complementarmente, estão sendo analisados parâmetros
físico-químicos da água como temperatura, pH, salinidade,
turbidez e concentração de clorofila A.
Um total de 40 pontos ao longo do litoral está
sendo investigado e locais que apresentam indicações de
problemas em relação a algum dos parâmetros estudados
estão sendo alvo de investigação mais aprofundada. As
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análises microbiológicas e de metais pesados são realizadas
pelo laboratório do Departamento de Ciência e Tecnologia
de Alimentos da Universidade Federal de Santa Catarina Labcal/UFSC.
A série de dados gerada revelará quais áreas são
afetadas por fontes de poluição e como se comportam as
concentrações das bactérias e metais pesados monitorados.
Estas informações serão relacionadas a dados oceanográficos,
climáticos e pluviométricos para melhor entendimento da
influência destes fatores nas variáveis avaliadas. A base de
dados gerada será usada na redação de um grande relatório
sobre a situação sanitária das áreas de cultivo de bivalves em
Santa Catarina.

O monitoramento de algas nocivas e ficotoxinas
O monitoramento está sendo realizado quinzenalmente
nos 40 pontos acompanhados pelo projeto. É realizada a
identificação e contagem de microalgas nocivas na água
(Dinophysis sp., Gymnodinium sp. e Pseudo-nitzchia sp.)
e análises de presença de toxinas produzidas por algas nos
moluscos (toxina amnésica - ASP, diarréica - DSP e paralisante
- PSP). As contagens e análises são realizadas pelo Laboratório
de Estudos sobre Algas Nocivas da Universidade do Vale do
Itajaí - UNIVALI. Os resultados desse monitoramento vêm
sendo disponibilizados e atualizados semanalmente em um
site de internet (www.pecmb.wordpress.com).

Site do projeto onde
são disponibilizados
o s re s u l t a do s do
monitoramento de
microalgas tóxicas

"O aumento do
consumo e,
consequentemente, da
produção de moluscos
bivalves no Brasil
passará invariavelmente
pelo investimento
em controle
higiênico-sanitário."
As ações devem ser direcionadas no sentido de prepará-los
também para que atendam às legislações sanitária, trabalhista e
ambiental vigentes. Atualmente, o comércio ilegal de moluscos é
um dos grandes entraves para o desenvolvimento de toda a cadeia
produtiva. A concorrência desleal gerada pela venda de produtos
beneficiados sem os devidos cuidados, e por consequência com
um menor custo, faz com que os preços praticados no comércio
local estejam estagnados há anos. Além disso, a grande maioria dos
consumidores de moluscos não sabe das vantagens de se consumir
produtos certificados ou ignora a existência deles.
Pretende-se, com os esforços de educação, estimular o consumo
de moluscos certificados pelos serviços de inspeção e orientar pequenos
produtores sobre como trabalharem de maneira legal e conscientizá-los
de que a produção de moluscos inspecionados requer um custo mais
elevado, um maior grau de organização do setor produtivo, mas pode
ser o caminho para aumentar os preços de venda.

Resultados preliminares e perspectivas

Apesar do monitoramento realizado pelo projeto ser
simplificado, quando comparado a programas de monitoramento
desenvolvidos em outros países, ele é pioneiro em todo o Brasil e os
resultados estão sendo utilizados para proporcionar mais segurança
aos consumidores. Os laudos gerados estão sendo utilizados pelas
empresas certificadas pelo SIF para complementar seus programas
de APPCC e pelo Ministério da Pesca e Aquicultura para embasar
a emissão de portarias que proíbem ou liberam a comercialização
de moluscos durante eventos de florações de algas nocivas. O
site do projeto vem sendo utilizado também como instrumento de
divulgação dessas portarias.

Ações de educação
Um entendimento geral das instituições que vêm realizando
esforços para a profissionalização da atividade é de que é necessário
capacitar os maricultores não só para manusearem e processarem
os moluscos de forma adequada.
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Os resultados preliminares da investigação sanitária indicam
que em geral as áreas de produção de bivalves em Santa Catarina
possuem água em condições adequadas para o cultivo. Porém,
algumas das áreas delimitadas pelos PLDMs em Santa Catarina
deverão ser classificadas como inadequadas por serem afetadas
significativamente por fontes poluidoras. Após a confirmação desses
resultados, espera-se que sejam tomadas providências no sentido
de se impedir o cultivo de moluscos filtradores nessas áreas. Como
alternativa, os maricultores aí instalados podem ser realocados em
outras áreas previstas nos PLDMs, que apresentem condições para
o cultivo. É necessário, ainda, que sejam desenvolvidas tecnologias
envolvendo outras modalidades de cultivo para o uso desses espaços.
Algumas possíveis alternativas, como o cultivo de macroalgas e a
piscicultura marinha, já vêm sendo alvo de pesquisa por diferentes
instituições.
O monitoramento de algas nocivas vem ocorrendo de forma
bastante satisfatória. Desde o início do monitoramento pelo projeto,
seis eventos de florações da microalga Dinophysis acuminata foram
detectados, tendo sido confirmados pela identificação da presença
de toxina diarréica nos moluscos. Esses eventos ocorreram nos
município de Palhoça, Penha e São Francisco do Sul. Durante esses
eventos, a colheita e comercialização de mexilhões provenientes
das áreas afetadas foram proibidas pelo Ministério da Pesca e
Aquicultura por meio de portarias.

Controle higiênico e sanitário

Na frente educacional do projeto, um dos principais
resultados imediatos tem sido a mobilização das instituições
envolvidas com a segurança alimentar e saúde pública em
Santa Catarina, no sentido de se planejar as estratégias
para a legalização e fiscalização da cadeia produtiva e de
comercialização de bivalves. Encontros vêm sendo realizados
para discutir tais assuntos, e pretende-se implantar um Comitê
Estadual de Controle Higiênico e Sanitário de Moluscos
Bivalves. Nesses encontros, ficou evidente a necessidade
de estruturação dos órgãos fiscalizadores para a atuação
na maricultura. A fiscalização será um ponto-chave na
profissionalização da atividade e atualmente poucos órgãos,
tanto na esfera municipal, como na estadual e na federal, estão
suficientemente preparados para atuar.

Considerações finais
O aumento do consumo e, consequentemente,
da produção de moluscos bivalves no Brasil passará
invariavelmente pelo investimento em controle higiênicosanitário. Esses organismos são iguarias apreciadas na alta
culinária e alimentos muito saudáveis (possuem menos calorias
que a maior parte das carnes conhecidas e são importantes
fontes de ácidos graxos do tipo ômega-3), características
facilmente exploráveis em campanhas de marketing. Porém,
existem diversos mitos relacionando o consumo de bivalves
a doenças alimentares e a única maneira de combatê-los é
através de ações governamentais transparentes que conquistem
a confiança dos consumidores.
Ações como a disponibilização dos resultados do
monitoramento de algas nocivas aos consumidores, a exigência
de depuração ou cozimento para moluscos produzidos em áreas
que não possuem condições sanitárias ótimas e a proibição da
produção em áreas impróprias, são fundamentais neste contexto.
Isso serve não só para impedir que alimentos provenientes de
áreas não seguras cheguem até os consumidores, mas também
para conferir credibilidade às ações que a governança vem
tomando em relação à profissionalização da atividade. O
projeto, que tem término previsto para abril de 2010, está
gerando informações estratégicas para orientar os esforços neste
sentido. Porém, é necessário que se assegure a continuidade
destas ações. A exemplo do que ocorre em outros países com

Mexilhão Perna perna: Existem diversos mitos
relacionando o consumo a doenças alimentares

tradição na produção de bivalves, o controle higiênico-sanitário
deve ser encarado como uma ação de manutenção da cadeia
produtiva.
Apesar dos produtores catarinenses terem enfrentado, nos
últimos anos, uma série de dificuldades relacionadas ao clima (as
enchentes de 2008 comprometeram boa parte da produção) e à
condição de ilegalidade da atividade (dificuldades na obtenção
de financiamentos, ampliação de suas áreas de cultivo), o
panorama para o futuro da atividade é promissor. O trabalho de
diversas instituições públicas e do setor produtivo, mobilizados
no planejamento, monitoramento, ordenamento, capacitação
e fiscalização da maricultura, está sendo a força motriz deste
processo de mudança. Para 2010, Santa Catarina pretende obter 643
registros de aquicultores para os produtores atualmente instalados
nas fazendas marinhas do Estado, elevando-os à condição de
legalizados, após duas décadas de tentativas. Espera-se que esse
momento histórico seja abrilhantado com a continuidade e o
aperfeiçoamento das investigações sanitárias e monitoramentos de
microalgas nocivas através da implantação do Programa Estadual
de Controle Higiênico e Sanitário de Moluscos Bivalves, que será
um instrumento fundamental para promover o fortalecimento desta
importante atividade econômica catarinense.
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