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SUMÁRIO EXECUTIVO 
No âmbito do desenvolvimento de um modelo piloto de Aquacultura sustentável, o qual deverá 

contribui para a construção de resiliência social, económica e ambiental, o Ministério do Mar, 

Águas Interiores e Pescas, através do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Pesca e 

Aquacultura - IDEPA, irá implementar um Aquaparque no distrito de Inhassunge, província da 

Zambézia.   

O estabelecimento do Aquaparque, o qual está inserido no projecto de Aquacultura no contexto 

de Alterações Climáticas (AquaCC), está enfocado no estabelecimento de critérios de produção 

para a aquacultura de pequena escala, onde se enfatizam os aspectos relativos à sustentabilidade 

da actividade, conservação ambiental e aspectos socioecónomicos. Por outro lado, este projecto 

deverá constituir-se num modelo de produção a seguir para uma maior afirmação da actividade 

aquícola a nível nacional.  

Os surtos de doenças em organismos aquáticos, tanto a nível internacional como no país, obriga 

a que um projecto como o do Aquaparque de Inhassunge, tenha de incluir em sua concepção, 

instrumentos de gestão tais como um Plano de Biossegurança, o qual tem o objetivo principal 

de reduzir o impacto econômico das doenças, constituindo-se, portanto, numa ferramenta para 

a sustentabilidade. 

O presente plano de biossegurança, foi elaborado para orientar as actividades de produção no 

Aquaparque de Inhassunge e contém elementos que vão auxiliar a reduzir o risco de introdução 

e propagação de doenças dentro do Aquaparque e sua transmissão para o exterior do 

estabelecimento. 

O plano de biossegurança resulta da investigação dos perigos que se registam nos 

estabelecimentos aquícolas, representados principalmente por doenças de origem infeciosa e 

não infeciosa. Foi feito um levantamento das principais doenças de organismos aquáticos, com 

especial atenção para aquelas que afetam as espécies candidatas a serem cultivadas no 

Aquaparque de Inhassunge. Para cada doença apresentada, são indicadas as principais espécies 

afetadas, sua etiologia, factores de riscos e possíveis vias de prevenção. Saliente-se que para a 

maioria das situações, a observância de medidas de biossegurança, é sugerida como a via mais 

indicada para prevenir surtos de doenças. 

São apontadas neste plano as principais vias pelas quais as doenças e os agentes patogénicos 

entram e saem dos estabelecimentos aquícolas, estabelecendo-se procedimentos que, a par com 

os protocolos de acesso ao estabelecimento, devem ajudar a controlar as rotas de transmissão 

de doenças e reduzir sua propagação.   
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As actividades do Aquaparque serão desenvolvidas num ambiente aberto, onde podem 

desenvolver-se diversos animais, a exemplo de roedores, aves, cães, gatos, etc.  Por isso, o 

plano integra protocolos que orientam o controlo destas pragas, para que não constituam um 

risco de biossegurança para o estabelecimento. 

A correcta implementação de um esquema de biossegurança deve comtemplar o monitoramento 

ambiental. O plano de biossegurança contempla aspectos ambientais que devem ser 

controlados, tanto nas unidades de produção (tanques de criação) como no ambiente 

circundante. Os procedimentos de recolha e acondicionamento de resíduos, são desenvolvidos 

como parte do manejo ambiental, para evitar o comprometimento da biossegurança devido à 

contaminação por resíduos produzidos no Aquaparque, ou introduzidos desde o exterior. 

Os trabalhadores do Aquaparque são os principais destinatários deste plano de biossegurança. 

Eles devem conhecer e assumir todos os requisitos de biossegurança, pois só assim os poderão 

implementar. Este documento, para além de indicar aspectos cruciais relativos à segurança de 

todos os utentes do Aquaparque, destaca a necessidade da formação, para que haja domínio 

integral dos aspectos de biossegurança, incluindo o reconhecimento dos sinais das doenças e o 

seguimento dos planos de contingência em caso de surtos epidemiológicos. 

A responsabilidade pelo cumprimento do plano de segurança é de todos os seus utentes, 

seguindo uma hierarquia que inclui os gestores do Aquaparque e as instituições de tutela. É 

responsabilidade de todos cumprir, fazer cumprir e principalmente manter actualizado o plano 

de biossegurança, introduzindo aspectos novos que vão surgindo no transcurso das operações 

do Aquaparque.   
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1. INTRODUÇÃO 
O Aquaparque de Inhassunge é um projecto de aquacultura concebido para funcionar no actual 

contexto de alterações climáticas, daí sua denominação “AquaCC”. O projecto “AquaCC” irá 

basear seu funcionamento enfatizando aspectos relativos à sustentabilidade da actividade de 

aquacultura, o qual implica necessariamente a observância dos requisitos relacionados com a 

conservação ambiental e critérios socioecónomicos. 

A actividade de aquacultura em Moçambique ainda está em sua fase inicial, contudo, apresenta 

perspectivas de desenvolvimento promissoras, a julgar pela evolução que se tem observado, 

particularmente no sector da piscicultura de pequena escala. Assim, o “AquaCC” deve 

constituir-se num modelo de produção a seguir, para uma maior afirmação da actividade 

aquícola a nível nacional.  

O rápido crescimento da aquacultura a nível mundial, que segundo a (FAO, 2018) é da ordem 

dos 6% anuais nas últimas quatro décadas, viu surgir várias questões e desafios sobre sua 

sustentabilidade. Os surtos de várias doenças dos organismos cultivados, tais como a doença da 

mancha branca do camarão e o surto viral denominado Tilapia Lake Virus (TiLV) que afecta 

populações de tilápia, têm despertado enorme preocupação, pelos devastadores danos 

econômicos que causam ao sector de aquacultura em diferentes partes do mundo. O anterior, 

justifica a necessidade da inclusão dentro do projecto do Aquaparque de Inhassunge, de 

instrumentos tais como o presente Plano de Biossegurança, que a par com a gestão 

socioeconómica e ambiental, vão garantir sua sustentabilidade. 

O Aquaparque de Inhassunge, funcionará em moldes que implicam a presença de diversos 

utentes (piscicultores), pelo que a observação de critérios de sustentabilidade durante sua 

exploração, irá constituir-se num grande desafio. Deste modo, a informação contida neste Plano 

de Biossegurança, deve constituir o principal guia para o maneio sustentável do Aquaparque, o 

qual deve ser conhecido por todos os utilizadores desta unidade de aquacultura. 

O Plano de Biossegurança, representa um ponto de partida para o uso sustentável do 

Aquaparque de Inhassunge e tem como objectivos principais: avaliar os riscos de biossegurança 

no Aquaparque; criar procedimentos de gestão dos riscos de biossegurança; e desenvolver 

instrumentos de monitoria dos riscos de forma contínua. 

Deste modo, o plano de biossegurança contém elementos que vão auxiliar: (1) a reduzir o risco 

de introdução de doenças no aquaparque (biossegurança ao nível da entrada); (2) conter o risco 

de propagação de doenças dentro do aquaparque (biossegurança interna); (3) diminuir a 

possibilidade de doenças disseminarem-se do aquaparque para o meio ambiente natural 
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(biossegurança ao nível de saída); e (3) estabelecer ferramentas que permitam uma reacção 

rápida em  casos de emergência, devido a surtos de doenças graves em todos os três níveis de 

biossegurança. 

BIOSSEGURANÇA 

A FAO define a biossegurança como “uma abordagem estratégica e integrada que engloba os 

quadros políticos e regulamentares para a análise e gestão de riscos relevantes para a vida e 

saúde humana, animal e vegetal e os riscos associados ao ambiente”. Ou seja, a biossegurança 

refere-se às atividades que visam prevenir, controlar e erradicar riscos à vida e à saúde. 

Em sua forma mais abrangente, a biossegurança pode ser considerada como a soma das 

atividades e medidas tomadas por uma região, país, grupo de produtores ou instalação de 

produção particular, para proteger seus recursos e as pessoas que dependem dos possíveis 

impactos negativos resultantes da introdução e propagação de doenças graves dos animais 

aquáticos.  

No contexto da indústria aquícola, a biossegurança deve ser vista como uma ferramenta não 

apenas para deter pragas e doenças em cada unidade de produção, mas também, para proteger 

o negócio, a indústria e o meio ambiente, da introdução e disseminação de pragas e doenças, 

constituindo-se, portanto, numa ferramenta de sustentabilidade. 

Os custos de implementação de boas práticas preventivas de biossegurança, serão sempre 

menores, comparados aos custos que podem derivar do combate de pragas e doenças, 

resultantes da não aplicação de um sistema de biossegurança numa unidade de produção 

aquícola.  

 Quando implementada correctamente, uma boa prática de biossegurança, irá reduzir o risco da 

introdução ou propagação de pragas e doenças na unidade de produção, minimizará sua 

disseminação para novas áreas, promoverá a saúde animal e protegerá o investimento 

económico e a saúde humana. 

O plano de biossegurança do Aquaparque de Inhassunge, é concebido para  ser específico para 

esta unidade aquícola, ou seja,  está projectado para ajustar-se a todos os aspectos de seu 

funcionamento, nomeadamente: sua infraestrutura, seu esquema de operação, as espécies a 

serem cultivadas, os operadores da unidade e todos os factores e prácticas que directa ou 

inderectamente possam interferir e representar um risco de introdução, propagação e 

disseminação de doenças. 
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2. ESTRUTURA DO PLANO DE BIOSSEGURANÇA 
Entre as actividades desenvolvidas para concretizar o objectivo principal de elaborar um plano 

de biossegurança para o Aquaparque de Inhassunge, e para cumprir com as tarefas que 

concorrem para a efectivização deste objectivo, preconizadas nos termos de referência (anexo 

1), desenvolveram-se as seguintes actividades:  

• Interacção com o IDEPA para a obtenção dos dados de base que permitiriam a elaboração 

de um plano de biossegurança específico para o Aquaparque de Inhassunge, 

nomeadamente: o layout das instalações, a relação das espécies a serem cultivadas, os 

utentes do empreendimento, o sistema de produção e o tipo de maneio de produção 

previsto; 

• Consulta de bibliografia e documentação relevante sobre aspectos de biossegurança no 

sector da aquacultura a nível nacional e internacional; 

• Consulta de legislação relativa à biossegurança e de directrizes e instrumentos que 

regulamentam a protecção da saúde animal, de pessoas e do ambiente nas instalações de 

aquacultura e similares; 

• Verificação no terreno do layout sobre o qual serão concebidos os planos de biossegurança 

nos níveis de entrada, interno e de saída; 

• Colheita de dados sobre o estágio epidemiológico da fauna aquática local. 

A partir da informação compilada, foi elaborado o Plano de Biossegurança do Aquaparque, o 

qual encontra-se estruturado em diversos capítulos. Na primeira parte, o plano descreve o 

esquema de funcionamento do Aquaparque e apresenta os principais riscos de biossegurança, 

representados pelas doenças dos organismos aquáticos de possível ocorrência nesta unidade de 

aquacultura. A segunda parte do plano, estabelece as ferramentas de biossegurança no 

Aquaparque, através da apresentação dos procedimentos e protocolos que podem auxiliar   na 

mitigação dos riscos, com vista a evitar falhas de biossegurança que possam comprometer a 

produção dentro do Aquaparque. A terceira parte do plano de biossegurança, resume os 

principais procedimentos e protocolos através de um manual de operações, assim como os 

formulários que devem auxiliar nos registos dos aspectos principais de biossegurança do 

Aquaparque de Inhassunge. 
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3. INFORMAÇÕES GERAIS DO AQUAPARQUE 

3.1. ESQUEMA GERAL DO AQUAPARQUE 

O desenho detalhado do Aquaparque de Inhassunge é desenvolvido por uma equipa 

especializada no âmbito deste projecto, o mesmo que deverá comportar os seguintes 

compartimentos: 

• Tanques de engorda 

• Tanques de reprodução 

• Tanque de purga 

• Maternidade de peixe 

• Sala de processamento 

• Edifício administrativo 

• Dormitórios 

• Casa do responsável 

• Local de lavagem de materiais 

• Canais de entrada e drenagem de água 

• Tanque de sedimentação  

O esquema geral do aquaparque foi desenhado pela equipa de consultores contratada pelo 

IDEPA para este fim e nele são acrescentadas as principais áreas e pontos de biossegurança, 

como as áreas destinadas à desinfecção de pessoas e viaturas (pedilúvios e rodolúvios), 

tratamento de resíduos sólidos e líquidos e zona de quarentena. 

3.2. CIRCULAÇÃO DENTRO DO AQUAPARQUE 

Para cumprir com as medidas de biossegurança preconizadas no presente plano, a entrada e 

circulação dentro do perímetro do Aquaparque, só é autorizada para os funcionários e veículos 

deste estabelecimento. As pessoas que por diversas razões tenham que ingressar no Aquaparque 

(fornecedores de serviços, autoridades governamentais e outros visitantes), deveram sempre 

ingressar pelas passagens sinalizadas e cumprir com os procedimentos que lhes serão 

explicados à entrada.    

As zonas da maternidade, tanques de reprodutores e tanques de quarentena, só podem ser 

acedidos pelos trabalhadores afetos a estas áreas, sendo interdita a entrada de visitantes e 

trabalhos doutros locais. É igualmente interdita a entrada e circulação pelo Aquaparque de 

outras espécies de animais que não os cultivados nas unidades de produção. 
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O parque de estacionamento de viaturas estará localizado na parte externa do perímetro do 

Aquaparque, próximo ao portão de entrada, para evitar a circulação desnecessária de viaturas 

dentro da unidade, o qual representaria risco de transmissão de doenças e comprometer o 

esquema de biossegurança. 

3.3. PRINCIPAIS INSUMOS 

Os insumos que serão de circulação frequente para dentro e fora do Aquaparque, estarão 

constituídos principalmente pelas larvas e alevinos, quer seja produzidos na maternidade e 

comercializados para unidades fora do Aquaparque ou de eventuais espécies que serão 

produzidas fora e levadas para Aquaparque. 

Outros insumos de circulação frequente no Aquaparque, estarão conformados por rações, 

produtos fitossanitários, fertilizantes, produtos químicos para limpeza e desinfecção das 

instalações, hormonas e medicamento de uso veterinário. 

Todos os insumos que irão entrar e circular dentro do Aquaparque, deverão ser avaliados quanto 

ao risco de biossegurança que representam, a fim de se tomarem as medidas tendentes a reduzir 

o perigo de contaminação e falha de biossegurança. 
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ESQUEMA DO AQUAPARQUE 
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4. DOENÇAS DE ORGANISMOS AQUÁTICOS 
Doença é qualquer anormalidade na estrutura ou função de um organismo vivo, a qual 

manifesta-se através de um sinal específico ou não específico chamado sintoma.  

Na produção aquícola, a doença é uma parte inevitável, já que que certos patógenos estão 

normalmente presentes nas populações em cultivo, mas só causando doenças quando existirem 

condições propicias para tal. 

Quando os organismos em cultivo são afetados por alguma doença, geralmente exibem alguns 

sinais (sintomas) antes de morrerem. Entre os primeiros sinais que podem observar-se em 

peixes acometidos por uma doença, está a redução no consumo de alimento, mudanças 

anormais na cor e no comportamento.  

Os peixes doentes geralmente ficam separados do cardume, nadam de forma errática na 

superfície ou ao longo das paredes do tanque, ou tendem a raspar-se no fundo ou em objetos 

presentes no tanque, girando ou torcendo-se com perda total do equilíbrio.  

Uma morte súbita envolvendo todos os peixes de um determinado local (por exemplo um 

tanque) geralmente indica a presença de um problema ambiental agudo, como falta de oxigênio, 

presença de um produto químico tóxico letal ou temperaturas letais. Quando a mortalidade 

começa com a aparência de alguns peixes doentes, comportamento incomum ou perda de 

apetite, pode ser indicativo do início de doenças infecciosas.  

Causas das doenças 

As doenças infeciosas nos organismos de produção aquícola, são causadas por uma variedade 

de agentes, entre os quais destacam-se os vírus, bactérias, fungos e parasitas. As doenças não 

infecciosas são tipicamente causadas por fatores como manejo inadequado (incluindo a falta de 

biossegurança), má qualidade da água, nutrição inadequada, degradação ambiental ou 

exposição à contaminação aguda ou crônica. A introdução de novos animais sem o devido 

controle sanitário, é um factor de risco que pode levar à importação de doenças antes não 

existentes no local ou estabelecimento aquícola. 

Factores da doença 

Os três factores que interferem para o desencadeamento de uma doença num determinado 

sistema de aquacultura são: o organismo cultivado (hospedeiro), os organismos causadores de 

doenças (patógenos) e o ambiente (água de cultivo). Assim, para que exista uma situação de 

doença, deve haver um patógeno potencial, um hospedeiro suscetível e condições ambientais 

que produzam maior virulência do patógeno ou diminuição da resistência do hospedeiro. 
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Os três factores da doença podem estar presentes no ambiente de cultivo sem que se registe 

uma doença. No entanto, alterações em qualquer um dos factores, como um manejo inadequado 

(ou seja, a alteração na saúde do hospedeiro) ou parâmetros ambientais fora do normal, podem 

facilitar o estabelecimento e a disseminação de doenças clínicas.  

A interação entre hospedeiro, ambiente e patógeno pode ser ilustrada como três círculos 

sobrepostos (Figura 1).  

 

Figura 1: Diagrama de inter-relacionamento entre o hospedeiro, o ambiente e o patógeno com a 
doença. Factores relacionados ao organismo, hospedeiro e ao ambiente devem estar presentes para 
que ocorra a doença (representada pela área triangular resultante da sobreposição de três círculos 

(Snieszko, 1973). 

Hospedeiro 

Um hospedeiro (peixe ou qualquer animal aquático de cultivo) pode ser resistente ou suscetível 

a uma dada doença. A resistência ou suscetibilidade do hospedeiro depende de factores como: 

a idade ou tamanho do organismo hospedeiro, a espécie, o estado imunológico (mecanismos de 

defesa empregados) e a saúde do peixe, incluindo seu estado nutricional. 

Agente patogénico 

Os agentes de doenças ou patógenos podem ser classificados em agentes físicos, químicos e 

biológicos. Mudanças extremas de temperatura e radiação, como raios ultravioletas do sol, são 

exemplos de agentes físicos. Contaminantes ambientais, toxinas, desequilíbrios nutricionais e 

overdose de drogas e produtos químicos são exemplos de agentes químicos de doenças. Os 

agentes biológicos incluem vírus, bactérias, fungos e parasitas, também chamados de agentes 

de doenças infecciosas.  

Agentes infecciosos 
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Os agentes biológicos (infecciosos) constituem o principal foco de atenção quando se lida com 

doenças de aquacultura. Estes patógenos podem estar presentes na água ou no sedimento como 

parte da flora normal e sua presença e número são amplamente influenciados por parâmetros 

ambientais como temperatura, gases dissolvidos, pH e disponibilidade de alimento. 

As características principais de um agente infeccioso são a sua capacidade de transmissão direta 

e a capacidade de se multiplicar no tecido do hospedeiro. O modo de transmissão pode ser 

vertical ou horizontal. Na transmissão vertical, os agentes infecciosos são transferidos dos pais 

para os descendentes através do óvulo ou espermatozoide. Na transmissão horizontal, os 

agentes infecciosos entram em contato com os hospedeiros através da água, dos alimentos ou 

de animais portadores presentes no ambiente de cultivo. 

Meio ambiente 

O ambiente dos organismos cultivados é composto pela água e os sistemas físicos de retenção 

(tanques, gaiolas, cercados, etc.) A saúde dos animais cultivados está dependente da 

estabilidade do meio ambiente, especialmente dos parâmetro físico-químico. As flutuações de 

parâmetros como a temperatura, pH, salinidade ou oxigênio dissolvido para além da faixa ideal 

do hospedeiro podem levar a estresse e causar doenças. Assim, para prevenir e controlar o surto 

de doenças, é preciso entender e controlar o ambiente onde organismo hospedeiro se 

desenvolve.  

Fator humano 

O elemento humano é o factor essencial na criação de animais aquáticos. Para que haja sucesso 

nas operações do Aquaparque de Inhassunge, todos os técnicos de aquacultura e pessoal 

envolvido no estabelecimento, deve ter conhecimento e compreensão adequados das espécies 

que são cultivados e das operações das áreas especificas de cada um. A falta de experiência ou 

ineficiência do pessoal pode levar a falhas graves que resultem na introdução ou acionamento 

dos mecanismos de doenças. 

 

 

Estresse no desenvolvimento de doenças 

O estresse é a soma das respostas fisiológicas que o peixe desencadeia para manter ou recuperar 

seu equilíbrio normal. A manipulação, altas densidades, má nutrição e más condições 

ambientais estão entre as principais causas do estresse nos organismos cultivados. 
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 A exposição prolongada dos peixes a condições ambientais deterioradas, pode perturbar sua 

função normal, ou seja, causar um estresse que irá reduzir suas chances de sobrevivência, 

podendo ocasionar a morte. As mudanças abruptas de parâmetros ambientais como a salinidade, 

pH ou temperatura, especialmente em níveis para além da faixa tolerável dos animais, causam 

estresse significativo aos peixes, fazendo-os suscetíveis a infecções secundárias por 

microrganismos oportunistas.  

Consequências das doenças 

Na produção aquícola, as doenças são uma medida de productividade, ou seja, representam um 

custo de produção para o criador.  Os prejuízos resultantes do aparecimento de doenças no 

Aquaparque, podem reflectir-se na redução das taxas de crescimento dos animais, diminuição 

de sua capacidade reprodutiva ou ainda a morte e perda total dos estoques.  

O deficiente controlo das doenças, pode conduzir à sua agudização, ou ao aumento da 

frequência de seu aparecimento. Pode ainda propiciar o surgimento de doenças que ainda não 

tinham sido registadas no estabelecimento. As doenças podem levar a que os consumidores 

rejeitem os produtos produzidos no Aquaparque, comprometendo sua sustentabilidade 

económica e inclusive levando ao colapso do empreendimento. 

Como controlar as doenças 

As boas práticas de higiene nas instalações do Aquaparque e o seguimento de procedimentos 

correctos de manejo, constituem a base para o controlo efectivo de doenças, o qual deve permitir 

a exclusão dos agentes patogénicos e evitar a disseminação das doenças que possam surgir.  

O pessoal técnico e os operadores dos tanques de cultivo do Aquaparque, devem fazer uma 

vigilância e monitoramento constante das populações em cultivo, para observar qualquer 

anormalidade. Para tal, é essencial que todo o pessoal encarregado da criação esteja 

familiarizado com a condição normal do peixe, pois só assim poderão reconhecer facilmente 

quaisquer alterações ou desvio do estado normal.  

Em caso de ocorrência de uma doença no Aquaparque, deverão ser activados os procedimentos 

de contingência descritos na secção 11. O primeiro passo para controlar a doença será sua 

identificação, ou seja, seu diagnóstico, o qual é essencial para se poder selecionar a melhor 

abordagem que permita fazer a correção do problema. 

Para que o diagnóstico da doença seja mais preciso, é necessário que existam registos 

consistentes sobre o estado sanitário dos animais, incluindo as condições em que são criados, 
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principalmente os registos dos parâmetros ambientais e das operações de rotina (alimentação, 

troca de água, transferência de animais, introdução de novos estoques, etc.). 

Para o apuramento do estado sanitário dos animais no Aquaparque, devem ser feitas 

amostragens periódicas para monitorar aspectos tais como a possível presença de ectoparasitas 

na superfície externa dos peixes, avaliação microscópica das guelras para avaliar o nível de 

incrustação microbiana, exame microscópico de pós-larvas e observação do plâncton presente 

na água dos tanques de cultura. 

Em caso de ocorrência de um surto de doença, deverão ser recolhidos dados sobre o padrão de 

perdas, incluindo o local exacto (tanque de cultivo), as espécies afetadas, a idade e o tamanho 

dos animais e a duração da epizootia. Para a análise mais precisa sobre a doença, deverão ser 

seguidos procedimentos laboratoriais que podem implicar a realização de exames 

parasitológicos, bacteriologia e histopatologia em laboratórios fora do Aquaparque. 

5. DOENÇAS QUE CONSTITUEM AMEAÇA PARA OS ORGANISMOS 
CULTIVADOS NO AQUAPARQUE 

As doenças que afetam os organismos aquáticos cultivados podem ser de índole infeccioso e 

não infeccioso. As doenças de índole infeccioso são causadas principalmente por vírus, 

bactérias, fungos e parasitas, enquanto que as doenças não infeciosas, são originadas 

principalmente por factores ambientais, toxicidade e problemas nutricionais. 

 Na presente secção, é apresentada uma lista das principais doenças aquícolas que podem vir a 

afetar os organismos cultivados no Aquaparque, indicando-se em cada caso o agente etiológico 

ou factor causador da doença. No anexo A, é feita a descrição das doenças aquáticas listas nesta 

secção, com indicação das principais características e métodos para detecção e diagnóstico. 

5.1. DOENÇAS CAUSADAS POR VÍRUS 

Os vírus são organismos ultramicroscópicos com tamanhos que variam de 10 a 300 nanômetros. 

Sua visualização só é possível com alta ampliação através de um microscópio eletrônico. 

Devido a seu tamanho diminuto, os vírus são capazes de passar por filtros de 0,5 mícron, sendo 

impossível usar qualquer sistema de filtração comum para sua exclusão dos sistemas de cultivo. 

Estes micróbios são obrigatoriamente parasitas, multiplicando-se apenas dentro de um 

hospedeiro vivo. 

A transmissão dos vírus pode ser realizada por via horizontal (através da água, contacto entre 

organismos ou consumo de matéria orgânica contaminada pelo vírus) e por via vertical através 

de ovos ou espermatozoide. 
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Os vírus têm provocado catastróficas consequências econômicas em aquicultura e, 

particularmente em Moçambique, é conhecido o impacto que o vírus da mancha branca tem 

causado no cultivo de camarão.  

Não existe nenhum tratamento para infecções virais em peixes ou camarões, pelo que, a única 

forma de evitar suas graves consequências é adotando medidas preventivas que permitam a 

exclusão dos agentes patogênicos virais.  

Na tabela 1 estão listadas as principais doenças virais que afetam organismos aquáticos e que 

constituem motivo de alerta no esquema de biossegurança do Aquaparque.  

Tabela 1: Doenças causadas por vírus que constituem ameaça para os organismos a serem 
cultivados no Aquaparque. 

Doença Agente causador Organismos 
afetados 

Síndrome da mancha branca  Vírus da mancha branca (WSSV) Camarões 

Síndrome de Taura  Vírus do Síndrome de Taura (TSV) Camarões 

Doença da cabeça amarela  Vírus da cabeça amarela (YHV) Camarões 

Necrose infecciosa hipodermal e 
hematopoiética  

Vírus da necrose infecciosa hipodermal e 
hematopoiética (IHHNV) Camarões 

Síndrome da deformidade e do 
nanismo Vírus IHHNV   Camarões 

Mionecrose infecciosa  Vírus da mionecrose infecciosa (IMNV) Camarões 

Baculovirus penaei Baculovirus penaei (BP) Camarões 
Baculovirus do Penaeus 
monodon Baculovirus do Penaeus monodon (MBV Camarões 

Hepatopancreatite viral HPV Camarões 
Tilapia Lake Virus  TiLV Tilápias 
Síndrome da tilápia giratória Iridovirus sp. Tilápias 

 

5.2. DOENÇAS CAUSADAS POR BACTÉRIAS 

As doenças causadas por bactérias podem causar alta mortalidade em peixes e crustáceos 

selvagens e cultivados. As bactérias são encontradas em todo o ambiente aquático e a maioria 

dos agentes causadores de doenças bacterianas faz parte da microflora normal do ambiente 

marinho, sendo geralmente considerados agentes patogénicos secundários ou oportunistas. 

Quase todos os patógenos bacterianos são capazes de viver fora do peixe, existindo apenas 

alguns patógenos obrigatórios, os quais, no entanto, são capazes de viver por muito tempo nos 

tecidos do hospedeiro sem causar algum ferimento. As infecções e doenças clínicas, geralmente 

aparecem após a ocorrência de algumas mudanças na fisiologia ou no corpo do hospedeiro. 
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Assim, a compreensão das doenças bacterianas dos peixes, passa pelo entendimento da relação 

que existe entre as bactérias, o hospedeiro e o meio ambiente (figura 1). 

Tal como em todos os sistemas de produção animal, as doenças bacterianas são um dos 

principais problemas enfrentados na produção aquícola, sendo que seu controlo fica dificultado 

porque os peixes encontram-se num sistema onde a produção é geralmente dependente das 

condições ambientais naturais. As alterações ou deterioração do ambiente aquático, são a causa 

de maior parte das doenças bacterianas encontradas e, os efeitos ambientais dão origem a muitas 

outras condições adversas.  

Um segundo grande obstáculo ao controle de doenças, é o número relativamente limitado de 

agentes terapêuticos disponíveis para o controle de agentes de doenças bacterianas, sendo que 

mesmo as terapias recomendadas e as medidas preventivas impõe certas limitações. A terapia 

e a prevenção de doenças de animais aquáticos, é muitas vezes de difícil aplicação prática e em 

alguns casos impossível de implementar. 

O surto das principais doenças bacterianas, pode ser prevenido nas instalações do Aquaparque, 

dando-se a devida atenção às boas práticas de criação e à manutenção de condições ambientais 

ótimas, especialmente a qualidade da água.  

Outra consideração importante envolve a identificação dos factores predisponentes que podem 

levar a um estado de doença. Uma vez identificados esses factores, podem ser imediatamente 

activadas as medidas correctivas no sistema de cultivo. 

A maioria das doenças bacterianas mostra sinais semelhantes, especialmente em peixes. A 

infecção bacteriana pode aparecer na pele ou nas barbatanas dos peixes, exosqueleto ou 

apêndices de crustáceos, nos músculos e nos órgãos internos. Em quase todos os casos, podem 

ser observadas manchas vermelhas, manchas castanhas ou pretas, ou tecidos necróticos, 

podendo também ocorrer certa inflamação. A identificação adequada do agente causador é 

fundamental para que o tratamento seja bem-sucedido. 

Na tabela 2 são apresentadas as principais doenças causadas por bactérias e que já foram 

identificadas em ambientes de criação aquícola em diferentes locais geográficos. Os agentes 

bacterianos e as doenças apresentadas, representam um risco caso ocorram no Aquaparque. 
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Tabela 2: Doenças bacterianas que constituem ameaça para os organismos a serem 
cultivados no Aquaparque. 

Doença Agente causador Organismos 
afetados 

Vibrioses 
Gênero Víbrio (Vibrio harveyi, V. splendidus, V. 
alginolyticus, V. pahaemolyticus, V. vulnificus, V. 
carchariae e V. campbelli) 

Camarões 

Vibrioses por bactérias 
luminiscentes Vibrio harveyi e V. splendidus Camarões 

Vibrioses por bactérias 
não luminescentes 

Vibrio parahaemolyticus, V. alginolyticus, V. 
anguillarum, V. vulnificus, V. damsela, V. fluvialis e 
V. penaeicida 

Camarões 

Micobacteriose Mycobacterium spp Peixes 

Black spot disease Diversos agentes infecciosos (sistémica) Peixes 

Doença das bactérias 
filamentosas 

Leucothrix sp., Thiothrix sp., Flexibacter sp., 
Cytophaga sp., Flavobacterium sp. Camarões  

Columnariose Flavobacterium columnare Peixes 

Edwardsiellosis Edwardsiella tarda Peixes 
Septicemia por 
aeromonas motiles Aeromonas hydrophila, A. caviae e A. sobria Peixes 

Infecção estreptocócica Streptococcus sp. Peixes 
 

5.3. DOENÇAS CAUSADAS POR FUNGOS 

Muitas das doenças de animais aquáticos são causadas por organismos que fazem parte da biota 

normal do ambiente circundante. Os fungos e organismos semelhantes a fungos (organismos 

straminipila) ocorrem na maioria das águas e ambientes aquícolas. Geralmente são organismos 

saprófitas (que colonizam matéria orgânica em decomposição), ou parasitas que atacam uma 

grande variedade de organismos aquáticos. Entre as espécies parasitas, muitos fungos são 

conhecidos por serem importantes agentes causadores de doenças de animais aquáticos. 

Os fungos são geralmente invasores oportunistas, mas uma vez estabelecidos no organismo 

hospedeiro, podem ser fatais e de difícil tratamento. Assim, os fungos constituem patógenos 

com potencial de ocasionar graves problemas patogénicos, principalmente sob condições 

estressantes que podem ocorrer num sistema de aquicultura como o Aquaparque. 

Na tabela 3 são listadas algumas doenças e organismos fúngicos que podem representar um 

risco para os organismos a serem cultivados no Aquaparque de Inhassunge. 
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Tabela 3: Doenças causadas por fungos que constituem ameaça para os organismos a serem 
cultivados no Aquaparque. 

Doença Agente causador Organismos 
afetados 

Fusariose Fusarium sp., Fusarium solani, Lagcnidium sp. e 
Sirolpidium sp. Camarões 

Micose larval Lagenidium sp., Sirolpidium sp., Haliphthoros sp. Camarões, 
caranguejos 

Aflatoxicosis Aspergillus spp. Camarões 
Infecção fúngica Saprolegnia spp., Achlya spp., e Aphanomyces spp. Peixes 
Síndrome ulcerativa 
epizoótica 

Aphanomyces invadans, Aeromonas hydrophila, 
Aphanomyce sp, Saprolegnia spp., Pythium spp. Peixes 

 

5.4. DOENÇAS CAUSADAS POR PROTOZOÁRIOS  

Os protozoários são organismos unicelulares, microscópicos, com estruturas especializadas 

para locomoção, coleta de alimentos, fixação e proteção. Os parasitas protozoários são 

organismos que necessitam de outro para ter abrigo e alimento e para reproduzir-se, 

perpetuando a espécie. Protozoários parasitas podem ser encontrados no interior ou exterior do 

corpo de organismos aquáticos. Os parasitas exteriores (ectoparasitas), vivem nas superfícies 

externas (pele, barbatanas, guelras) do hospedeiro, enquanto que os parasitas internos 

(endoparasitas), atacam os órgãos internos dos animais.  Os ectoparasitas por outro, podem 

fazer parte do ambiente natural, sendo inofensivos para os peixes, no entanto, podem exercer 

influência na saúde quando se encontram em elevada concentração. 

Na tabela 4 são descritos alguns parasitas protozoários e doenças parasitarias que podem 

representar um risco para os animais criados no Aquaparque. 

 

Tabela 4: Doenças causadas por protozoários que constituem ameaça para os organismos a 
serem cultivados no Aquaparque. 

Doença Agente causador Organismos 
afetados 

Microsporidiose Microsporidium (Ameson sp., Agmasoma sp., 
Pleistophora sp.) Camarões 

Gregarinas Nematopsis sp., Cephalolobus sp., Paraphiodina sp. Camarões 

Ictiofiríase Ichthyophthirius multifiliis; Cryptocaryon irritans Peixes 
Ectoparasitas 
ciliados Trichodina sp., Trichodinella sp., Tripartiella sp. Peixes 

Ectoparasitas 
monogénea 

Gyrodactylus sp, Dactylogyrus sp, 
Pseudorhabdosynochus sp, Benedenia sp. Peixes 
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Doença Agente causador Organismos 
afetados 

Endoparasitas 
digenia 

Bucephalus sp., Lecithochirium sp., Pseudometadena 
sp., Transversotrema sp., Stellantchasmus sp., 
Haplorchis sp., Procerovum sp., Prosorhynchus sp., 
Hemiurus sp. 

Peixes 

Infestação por 
acantocéfalos Acantocéfalo sp., Pallisentis sp. Peixes 

Crustáceos 
parasitas de peixes 

Argulus sp., Caligus epidemicus, Caligus patulus, 
Ergasilus sp., Lernaea sp., Alitropus sp., Nerocila sp.  Peixes 

Sanguessugas 
marinhas Zeylanicobdella arugamensis Peixes 

Parasitas de 
crustáceos 

Vorticella sp., Zoothamnium sp., Epistylis sp., Acineta sp., 
Ephelota sp. 

Camarões, 
caranguejos 

Esporozoários 
Microsporídios: Nosema sp., Ameson sp., Agmasoma sp., 
Thelohania sp., Pleistophora sp., Glugea sp., 
Ictiosporídio sp 

Camarões 

5.5. DOENÇAS NÃO INFECCIOSAS  

As doenças não infecciosas são principalmente causadas por condições ambientais adversas, 

distúrbios nutricionais ou defeitos genéticos. Embora este tido de doença tenha o potencial de 

causar mortalidades súbitas ou em massa de organismos aquáticos, elas não são contagiosas. 

As doenças ambientais merecem especial destaque no Aquaparque, pois surgem como resultado 

do tipo de cuidados e manejo que serão dados aos organismos em cultivo. A baixa concentração 

do oxigênio dissolvido na água, altos níveis de amônia e de nitrito e a presença de toxinas 

naturais ou artificiais no ambiente aquático, estão entre os principais distúrbios que podem 

provocar doenças e inclusive a morte dos animais (tabela 5). 

Tabela 5: Doenças e distúrbios causados por agentes e factores não infecciosos em 
organismos cultivados.   

Factor causador da doença Distúrbio/doença 

Parâmetros ambientais e de qualidade 
de água extremos (temperatura, 
radiação solar, saturação de gases, 
pH, oxigênio, salinidade, amónia, 
etc.) 

Doença da bolha de ar, síndrome da bexiga 
natatória, hipoxia, perda de peso, perda de 
escamas, opacidade do globo ocular, alcaloses e 
acidoses, queimaduras solares, necrose muscular, 
músculo preso, muda incompleta, brânquias pretas, 
carapaça mole, infecções secundárias 

Deficiência em 
proteínas/aminoácidos Redução de crescimento 

Deficiência de gorduras e lipídios Despigmentação, erosão das barbatanas, miopatia 
cardíaca e infiltração gordurosa do fígado 

Desequilíbrio vitamínico Síndrome da miopatia nutricional, necrose e 
degeneração da musculatura lateral dos peixes 

Deficiência em vitamina C “Doença da morte negra” em camarões (septicemia 
bacteriana) 

Deficiência de minerais   Deformação da coluna vertebral. 
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Factor causador da doença Distúrbio/doença 
Subnutrição Síndrome de carapaça mole, carapaça solta 
Deficiência de carotenoides na dieta Síndrome da carapaça azul 
Desequilíbrio na relação Ca:Mg e 
deficiência de vitamina B Síndrome de camarão flexionado 
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6. ANÁLISE DE RISCOS DE BIOSSEGURANÇA  
A análise de risco é o procedimento usado no presente plano de biossegurança para avaliar os 

riscos associados à entrada, estabelecimento e propagação de pragas e doenças no Aquaparque. 

Este procedimento permite que o plano seja focalizado nos riscos mais altos, com potencial 

para comprometer a produtividade aquícola, o que poderia reduzir os benefícios a serem obtidos 

a partir de sua implementação. 

São consideradas 3 etapas na realização da análise de risco de biossegurança do Aquaparque 

(figura 2):  

• Identificação dos perigos - listagem de doenças e acções que representam risco para o 

Aquaparque; 

• Avaliação do risco - estimação da probabilidade e das consequências que cada um dos 

perigos representa para a biossegurança do Aquaparque; 

• Gestão dos riscos - identificação e selecção de medidas apropriadas para reduzir o risco 

a um nível aceitável. 

 

Figura 2: Os três estágios do processo de análise de risco. 

Identificação dos perigos 

O processo de identificação de perigos, envolve o reconhecimento das doenças que poderiam 

causar consequências adversas à saúde dos animais cultivados no Aquaparque e à produtividade 

aquícola. Entre os perigos considerados, estão os patógenos prejudiciais que devem ser 

excluídos do Aquaparque, bem como aqueles que embora ocorram no sistema, podem ser 

geridos para mitigar o impacto que poderiam causar na produção. 

A lista de doenças identificadas como representando um risco para o Aquaparque consta da 

secção 5 deste documento, e inclui todas aquelas que já foram registadas em Moçambique, ou 

que têm tido grande impacto a nível mundial, sendo de notificação obrigatória para a OIE1. 

Avaliação de risco 

A atribuição do nível de risco que um perigo representa, tem em conta dois fatores, 

nomeadamente a probabilidade de sua ocorrência no Aquaparque e as consequências que pode 

                                                        
1 OIE: Organização Internacional das Epizootias 

Identificação dos 
perigos Avaliação do risco Gestão do risco
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trazer. A probabilidade é estimada considerando as vias necessárias para a entrada de 

determinada doença (ou agente patogénico) e o nível de exposição a que os animais cultivados 

podem estar sujeitos. 

A classificação da probabilidade varia em dependência das características da doença e das 

possíveis vias para sua entrada no Aquaparque. Os diferentes parâmetros usados na 

determinação da probabilidade de ocorrência de um perigo (doença), descrevem-se na tabela 

6. 

Tabela 6: Avaliação da probabilidade de ocorrência de uma doença 

Nível Probabilidade Descrição 

1 Remota 

A doença nunca foi registada no país ou nas proximidades 
do Aquaparque. Embora sua ocorrência seja possível, não 
existem registos de sua ocorrência em estabelecimentos 
aquícolas nos últimos 20 anos. 

2 Improvável 

A doença pode ocorrer no Aquaparque, mas apenas em 
circunstâncias excepcionais. Existem poucos registos de 
sua ocorrência no país e em estabelecimentos similares a 
nível mundial nos últimos 20 anos.  

3 Possível 

Existem evidências claras para sugerir que é possível que 
a doença ocorra no Aquaparque. Existem registos de sua 
ocorrência na região geográfica próxima ao Aquaparque 
nos últimos 3 anos. 

4 Provável 

É provável que a doença ocorra no país e na região 
geográfica próxima, mas não há certeza que venha ocorrer 
no Aquaparque. Existem registos de sua ocorrência no 
país nos últimos 2 anos. 

5 Certo 
É certa a ocorrência da doença. Há registos de sua 
ocorrência nas proximidades do Aquaparque no último 
ano. 

A consequência do perigo, é estimada considerando os impactos que a doença pode provocar 

na produtividade do Aquaparque. As consequências podem incluir múltiplos aspectos, entre os 

quais a mortalidade dos animais, a redução no crescimento, o aumento da conversão alimentar, 

a redução da qualidade do produto, dificuldades de colocação do produto no mercado e custos 

para o tratamento da doença (tabela 7).  
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Tabela 7: Avaliação das consequências de uma doença 

Nível Consequência Descrição 
1 Insignificante O impacto da doença é mínimo e não detetável.  

2 Menor O impacto na produtividade do Aquaparque limita-se a algumas 
unidades de produção (tanques) ou é apenas num curto período. 

3 Moderado 
O impacto da doença é generalizado na produtividade do 
Aquaparque, devido ao aumento da mortalidade ou diminuição do 
desempenho dos animais. 

4 Maior 
A doença causa um impacto considerável na produção do 
Aquaparque, resultando em graves restrições de funcionamento e 
impacto financeiro. 

5 Catastrófico 

A doença obriga à drenagem total e descarte de todos os animais 
povoados no Aquaparque. O reinício das actividades fica 
condicionado à eliminação da causa da doença e decisão de 
autoridades competentes. 

Para a estimação do risco é usada uma matriz, a qual toma em consideração o produto da 

probabilidade e da consequência da ocorrência de uma doença (figura 3). Considerando que os 

níveis de probabilidade estão classificados de 1 a 5 (em que 1 é remota e 5 é certa) e as 

consequências também têm níveis de 1 a 5 (em que 1 é insignificante e 5 é catastrófico), a escala 

da matriz de risco terá um intervalo de 1 a 25. Assim, os riscos serão maiores quando os níveis 

de probabilidade e a consequência forem altas. 

Identificação de medidas de gestão de riscos 

A gestão de riscos, envolve a identificação de medidas para reduzi-los até um nível aceitável 

(tabela 8). É função deste plano de biossegurança garantir medidas de gestão que garantam que 

não ocorram riscos que possam ser categorizados nos níveis médio, alto e extremo, os quais são 

considerados inaceitáveis para o Aquaparque.  

Para o caso dos riscos baixos, as medidas de mitigação consideradas, são em alguns casos não 

específicas, mas garantem que haja um monitoramento contínuo para identificar se o perfil de 

risco muda com o tempo. 

As opções de gestão de risco a serem usadas para cada situação, irão depender da practicidade, 

eficácia e custo de sua aplicação no Aquaparque.  
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Figura 3: Matriz de estimativa de risco 

Tabela 8: Avaliação das consequências da doença 

Nível de risco Classificação Acção a tomar para gerir o risco 
1-2 Negligenciável Nível aceitável de risco. Nenhuma ação é requerida. 

3-5 Baixo (nível de 
risco aceitável) É necessário um monitoramento contínuo. 

6-10 Médio (nível de 
risco inaceitável) 

É necessária uma gestão ativa para reduzir o nível de 
risco. 

12-15 Alto (nível de 
risco inaceitável) 

É necessária uma intervenção para mitigar o nível de 
risco. 

16-25 Extremo Nível de risco inaceitável. É necessária uma 
intervenção urgente para mitigar o nível de risco. 

O processo de análise de risco deve ser documentado, para que os riscos e as medidas de gestão 

dos riscos possam ser facilmente revistos como parte da rotina do processo de monitoramento 

e auditoria do plano de biossegurança. A tabela 9 apresenta uma análise de riscos para algumas 

doenças que podem ocorrer no Aquaparque e que merecem atenção em termos de 

biossegurança.   
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Tabela 9: Análise de riscos de biossegurança no Aquaparque 

Perigo Probabilidade Consequência Classificação 
de risco  Medidas de controle 

Vírus da 
síndrome da 
mancha 
branca 
(WSSV) 

Certo Catastrófica Extremo 

o Povoar pós-larvas livres 
do vírus; 

o Proteger os tanques 
contra vectores 
(crustáceos, aves, etc.); 

o Desinfectar a água de 
cultivo; 

o Manter parâmetros de 
qualidade de água 
óptimos. 

Tilapia Lake 
Virus (TiLV)  Provável Maior Extremo 

o Povoar alevinos 
certificados; 

o Bom manejo da criação 
nas etapas iniciais; 

o Manter boa qualidade de 
água. 

Vibrioses Possível Moderada Médio o  Manter boas condições 
de qualidade de água. 

Doença das 
bactérias 
filamentosas  

Possível Moderada Médio o  Manter boas condições 
de qualidade de água. 

Fusariose 
(Fusarium 
spp) 

Possível Moderada Médio o   Manter boas condições 
de qualidade de água. 

Ectoparasitas 
de peixes Certo Moderada Alto o   Manter boas condições 

de qualidade de água. 

Parasitas 
isopodes  Certo Moderada Alto 

o Desinfectar água 
o Manter boas condições 

de qualidade de água. 
Parasitas de 
crustáceos  Provável Moderada Alto o Manter boas condições 

de qualidade de água 
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7. PRINCIPAIS VIAS DE TRANSMISSÃO DE DOENÇAS 
Nesta secção, são abordadas as principais vias pelas quais as doenças podem ser transmitidas 

do exterior para o Aquaparque, bem como a propagação entre as diferentes unidades de 

produção dentro do Aquaparque e a transmissão do Aquaparque para o ambiente externo.  

Os patógenos e as doenças podem entrar e sair de um estabelecimento de aquacultura através 

de várias rotas, as quais devem ser identificadas, para evitar o risco de sua entrada, transmissão 

interna e contaminação do ambiente externo.  As principais vias de transmissão incluem 

pessoas, animais, equipamentos, veículos, alimentos, água e resíduos (figura 4). 

 

Figura 4: viais principais de transmissão de doenças em estabelecimentos de aquacultura 

7.1. VIAS DE TRANSMISSÃO PARA O AQUAPARQUE 

As vias de transmissão do exterior para o Aquaparque, são controlados através de medidas de 

biossegurança ao nível de entrada. Entre as vias de transmissão temos os animais, as pessoas, 

os equipamentos, a água, os alimentos e os desperdícios. 

Pessoas 

As pessoas são um risco potencial de introdução de doenças, particularmente quando procedem 

de outros estabelecimentos de aquacultura ou ambientes que contêm doenças preocupantes. O 

grupo de pessoas que pode circular nas instalações e representar um risco inclui os funcionários 

do Aquaparque, executantes de obras (empreiteiros), visitantes e intrusos não autorizados. A 

introdução de patógenos pode ser através da pele, roupas e calçado contaminados. 
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Animais 

A entrada de animais aquáticos para dentro do Aquaparque, pode representar um grande risco 

de introdução de doenças, particularmente se não for conhecido seu estado sanitário. Os vetores 

de doenças de animais aquáticos podem incluir reprodutores, alevinos, pós-larvas, ovos, etc. 

Outros organismos que representam risco de transmissão de doenças para o Aquaparque, são 

os animais aquáticos selvagens que podem entrar através do abastecimento de água, os pássaros, 

roedores e animais domésticos (cães, gatos, etc.). 

Antes da introdução intencional de qualquer organismo para o Aquaparque, deverão ser 

avaliados quaisquer riscos de introdução de doenças, tomando-se medidas apropriadas para 

gerir os riscos identificados. A introdução de qualquer espécie exótica para dentro do 

Aquaparque, deverá ser feita com previa autorização da autoridade competente e após uma 

avaliação exaustiva dos riscos que pode apresentar para a biossegurança. 

Se o estado sanitário dos animais introduzidos for desconhecido (por exemplo, reprodutores ou 

semente selvagem com estado sanitário desconhecido), os animais devem ser isolados de outras 

populações, em unidades de produção separadas ou em instalações de quarentena; 

Se os riscos sanitários forem elevados, a quarentena dos reprodutores deve durar por toda a vida 

dos animais, com o objetivo de produzir progênies saudáveis ou livres de patógenos específicos 

que poderão ser usados como futuros reprodutores; 

Quando viável, pode ser feito tratamento dos animais em quarentena para reduzir riscos de 

doenças (por exemplo, a eliminação de parasitas externos). 

Equipamentos, matérias e veículos 

Os equipamentos que estão em contacto com animais aquáticos, podem representar risco de 

transmissão de doenças para o Aquaparque. O equipamento pode incluir qualquer coisa trazida 

para o estabelecimento, como redes de pesca, tanques de transporte, caixas, baldes, etc. O nível 

de risco dependerá de seu historial de uso, sendo que os equipamentos que foram usados em 

outras estabelecimentos, têm um risco muito maior em comparação com novo equipamento.  

Veículos como carros, camiões e tratores podem trazer patógenos para o estabelecimento, 

estando seu nível de risco dependente de seu historial de uso.  
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Água 

A água que entra para o Aquaparque e abastece toda a infraestrutura de criação, pode ser uma 

via de introdução de patógenos. O risco de transmissão de doenças a partir da água abastecida 

ao estabelecimento, dependerá da presença de animais hospedeiros na fonte de água e da 

proximidade de outros estabelecimentos aquícolas que descarregam suas águas na fonte de água 

do Aquaparque (estuário dos Bons Sinais). 

Alimentos 

As rações balanceadas processadas industrialmente, geralmente apresentam baixo risco de 

transmissão de doenças devido à desativação dos patógenos no processo de fabricação. No 

entanto, os alimentos vivos, frescos ou congelados podem representar um risco significativo. O 

nível de risco dependerá da presença de patógenos, da origem dos alimentos e do nível de 

processamento (por exemplo, o congelamento pode matar parasitas, mas não pode matar vírus). 

Desperdícios 

Os resíduos como animais mortos, água de limpeza, e efluentes de unidades de produção, 

podem ser vetores de transmissão de doenças para o estabelecimento, pelo que o Aquaparque é 

concebido com uma infraestrutura e procedimentos apropriados para gerir os riscos de doenças 

associados a esses produtos residuais. 

7.2. VIAS DE TRANSMISSÃO DENTRO DO AQUAPARQUE  

As vias de transmissão de doenças dentro do Aquaparque, são semelhantes as de transmissão 

desde o exterior, devendo ser controladas pelas medidas internas de biossegurança. No entanto, 

o maior risco consiste na possível propagação de determinada doença entre as diferentes áreas 

de produção.  

Dentro do Aquaparque haverá diferentes níveis de sanidade dos animais, de acordo a seu estágio 

de desenvolvimento. As áreas de reprodução terão o nível de sanidade mais alto, seguidas das 

áreas de pré-engorda com nível ligeiramente inferior e as populações de engorda com o menor 

nível sanitário do estabelecimento.  

Para mitigar o impacto do surto de doenças, deve-se sempre acautelar o risco de transmissão 

entre as diferentes áreas com diferentes condições de sanidade animal. Assim, as diferentes 

áreas de produção serão geridas separadamente, para evitar que um surto de doença numa 

determinada área, se espalhe para as restantes áreas. 
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7.3. VIAS DE TRANSMISSÃO PARA FORA DO AQUAPARQUE 

As vias de transmissão de doenças desde o Aquaparque, são idênticas às vias de transmissão 

para o Aquaparque e são geridas por medidas de biossegurança ao nível de saída. 

As doenças transmitidas desde o estabelecimento, podem ter impacto sobre as fontes de água 

de estabelecimentos vizinhos e em populações de animais selvagens ou nativas adjacentes ao 

estabelecimento. Se as doenças se estabelecerem ou proliferarem nessas populações de animais 

aquáticos, podem representar uma ameaça permanente ao Aquaparque.  
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8. ACESSO AO AQUAPARQUE   
O protocolo de acesso ao Aquaparque, tem o objetivo de providenciar pontos de controlo 

efectivos, com vista a gerir o risco de transmissão da doença para dentro do Aquaparque e a 

partir deste para fora. Visa também definir a compartimentalização do estabelecimento e 

especificar as rotas de circulação entre as unidades, para assegurar uma biossegurança efectiva. 

• O Aquaparque abarca uma área de 80 hectares existindo uma delimitação física em todo 

seu perímetro, que estabelece a zona de biossegurança; 

•  O acesso ao Aquaparque é realizado por duas únicas entradas, uma para a entrada de 

pessoas viaturas e viaturas que acedem por terra (pela estrada de Inhassunge) e outra na 

zona do rio dos Bons Sinais, para o acesso por embarcação; 

• Nas zonas de acesso ao Aquaparque, deverá existir sinalização, para direcionar os 

funcionários e visitantes para os pontos de controlo, onde serão avaliados os riscos de 

biossegurança que cada um pode apresentar e aplicar as medidas correspondentes para 

reduzir o risco de transmissão de doenças;  

• As entradas ao Aquaparque devem estar permanentemente vigiadas, para restringir o tráfego 

de pessoas e veículos não autorizadas; 

•  A passagem pelas zonas de entrada ao Aquaparque, deve seguir o procedimento de 

desinfecção de pessoas e viaturas e, para o caso dos visitantes, deve ser feito seu registo no 

livro de visitas disponível na zona de recepção; 

• Todos os insumos que entram no Aquaparque, ou são transportados entre as diferentes 

unidades (animais, água, rações, fertilizantes, produtos fitossanitários, equipamentos, 

veículos, etc.) devem ser avaliados quanto a possíveis riscos de biossegurança; 

• Para reduzir o risco de transmissão de doenças, o Aquaparque terá áreas separadas para a 

criação das diferentes espécies, e em cada área os tanques estarão separados de acordo à 

etapa de criação (reprodução, crescimento, engorda, etc.);  

• Todas as unidades de produção (tanques, armazéns, escritórios, etc.), devem ter um 

identificador único e permanente; 

• Todas a infraestrutura de produção deve ter características adequadas para impedir a entrada 

de animais selvagens e a fuga dos animais em criação. 

  



Plano de Biossegurança – AquaCC Inhassunge 
 

35 
 
 

9. CONTROLO DE PRAGAS 
O Aquaparque deve possuir um calendário de controlo permanente de pragas, o qual deve ser 

exposto nas instalações, garantindo que todas as áreas, incluindo o armazém de ração, 

permaneçam livres de infestações de pragas principalmente de roedores. O calendário deve 

detalhar os procedimentos de monitoria e controlo de pragas e o uso de dispositivos e materiais 

de controlo de pragas apropriados. 

A implementação do programa de controlo de pragas deve ser assegurada por um responsável 

indicado para o efeito, o qual disporá de instrumento de registo de ocorrência de pragas e uma 

lista de verificação (formulário 18.1.11).  

O calendário e as listas de verificação e controlo preenchidos devem estar disponíveis para 

inspecção pela autoridade competente a qualquer momento. 

O pessoal do aquaparque responsável pela implementação do programa de controlo de pragas 

deve receber treinamento apropriado, incluindo sobre o descarte seguro de materiais usados e 

pragas mortas.  

Empresas especializadas deverão ser contratadas para controlo químico de pragas e o tipo de 

pesticida a usar deve constar da lista de pesticidas autorizadas em Moçambique. 

9.1. CONTROLO INTEGRADO DE ROEDORES 

Os roedores (ratos) são espécies que apresentam uma grande capacidade de adaptação, 

suportando as mais adversas condições de vida. Os ratos são responsáveis por grandes perdas 

na produção de alimentos, através da destruição directa dos mesmos ou pela contaminação por 

fezes e urina. Podem ainda ser responsáveis por danificar máquinas, equipamentos, tubagem, 

cabos eléctricos, etc., causando prejuízo e acidentes. Além do prejuízo económico, os roedores 

são responsáveis, ainda, pela transmissão de várias doenças. Para um controlo eficaz dos 

roedores é necessário identificar correctamente a espécie e conhecer suas características e 

hábitos. 

Um dos primeiros passos a ser tomado no controlo dos roedores, é a inspecção da área a ser 

controlada, com levantamento e anotação da situação encontrada (localização e números de 

tocas, trilhas, acesso a alimentos, etc.). Estas informações são fundamentais para orientar a 

tomada de decisão sobre as medidas de controlo a serem implementadas. A identificação da 

espécie de roedor a ser controlada é fundamental, pois as diferenças biológicas e de 

comportamento determinarão a estratégia de controlo. O controlo de roedores pode ser feito 

através de medidas de anti-ratização ou de desratização. 
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Na anti-ratização o controlo de roedores é feito através de medidas que visam dificultar ou 

mesmo impedir o acesso, instalação e proliferação numa determinada área. Estas medidas 

consistem basicamente em eliminar as fontes de alimento, abrigo e água para os roedores.  

A desratização consiste na aplicação de medidas para eliminação física dos roedores. Podem 

ser utilizados métodos mecânicos, biológicos ou químicos. Devido a maior segurança e eficácia, 

o método de desratização mais usado é o químico. Para que o processo de desratização seja 

eficiente, deve sempre ser acompanhado das medidas de anti-ratização. 

9.2. CONTROLO QUÍMICO DE ROEDORES 

O controlo químico de roedores é feito com produtos desenvolvidos especialmente para causar 

a morte dos roedores, vulgarmente conhecidos como raticidas. Existem raticidas de acção 

aguda, matando rapidamente o animal, contudo, sua eficácia é baixa uma vez que permite que 

os demais roedores da colónia evitem o consumo do raticida. Além desse inconveniente, os 

raticidas agudos são extremamente tóxicos e não possuindo antídoto específico na maioria dos 

casos, existe um risco elevado de ocorrência de acidentes fatais em animais e humanos, não 

sendo aconselhado seu uso.  

Os raticidas actualmente mais usados são de acção crónica, demorando mais de 24 horas para 

causar a morte dos roedores, pelo que não ocorre associação da morte com o produto, 

continuando o consumo pelos demais roedores da colónia. Estes raticidas apresentam menor 

toxidade para outros animais e um antídoto específico, a vitamina K1. Os raticidas químicos 

são apresentados na forma de granulados, blocos parafinados e pó de contato. 

9.3. ESTRATÉGIA DE CONTROLO QUÍMICO 

O controlo químico é um dos métodos mais eficientes para o controlo de roedores, no entanto, 

não é aconselhado para o uso em locais de armazenagem de produtos que serão consumidos 

directamente pelos animais em cultivo, como nos armazéns de ração. Para a escolha do método 

de controlo químico a utilizar, é necessário conhecer a espécie de roedor objecto de controlo e 

fazer o tratamento segundo o tipo de produto químico (Tabela 10).  Se a isca utilizada for de 

dose única, a reposição do produto nos locais onde houve consumo deverá ser feita após 7 dias 

e no caso de iscas de dose múltipla, a reposição deve ser diária enquanto houver consumo.  
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Tabela 10: Método de aplicação de produtos químicos para o controlo de roedores de acordo 
com a espécie de roedor e tipo de produto. 

Tipo de 
roedor Granulado Pó de contacto Bloco parafinado 

Ratazana 
(Rattus 

norvegicus) 

o Dispor o conteúdo da 
isca no interior das 
tocas ou próximo às 
trilhas dos roedores.  

o As iscas devem ficar em 
locais protegidos uma 
vez que as ratazanas são 
desconfiadas. 

o Espalhar o pó de 
contato no interior 
das tocas ou nas 
trilhas percorridas 
pelos roedores.  

o Este pó ficará 
aderido ao pelo dos 
roedores que ao se 
limparem irão 
ingerir o produto. 

o Dispor os blocos em 
área próxima às 
trilhas e tocas, é 
importante dispor os 
blocos em locais que 
ofereçam abrigo para 
os roedores. 

Rato de 
telhado 

(Rattus rattus) 

o Dispor as iscas nos 
locais de passagem dos 
roedores, nos forros das 
edificações. 

o Espalhar o pó 
sobre “bandejas” 
nos locais de 
passagem dos 
roedores, e forros 
das edificações. 

o Amarrar os blocos 
nas estruturas do 
telhado, próximo aos 
locais de passagem 
dos roedores. 

Camundongo 
(rato 

doméstico - 
Mus 

domesticus) 

o Dispor o produto em 
pequenas quantidades 
em vários locais 
diferentes e próximos, 
pois os camundongos, 
por serem curiosos, não 
permanecem muito 
tempo no mesmo local. 

o Não é muito 
recomendado para 
o controle de 
camundongos. 

o Pouco usado para o 
controle de 
camundongos. 

9.4. FALHAS NO CONTROLE QUÍMICO 

O controlo de roedores usando o método químico, exige que se preste atenção na quantidade 

de iscas consumidas pelos roedores para que se possam detetar falhas no processo. Assim, 

quando o consumo das iscas pelos roedores (iscas bem aceites) pode significar: 

• Que as iscas não foram mantidas e renovadas por tempo suficiente;  

• Há mais roedores do que as iscas colocadas;  

• A reposição das iscas foi feita em espaços de tempo longos (mais de 2 dias de intervalo 

para iscas de dose múltipla);  

• As iscas foram colocadas muito próximas;  

• A área tratada é demasiado pequena (os roedores vêm de áreas próximas). 

Nos casos em que as iscas não são bem aceites pelos roedores (baixo consumo) a interpretação 

pode ser a seguinte: 

• Isca imprópria (baixa qualidade, com sabor não aceite pelos roedores);  
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• Fontes de alimento abundantes na área tratada;  

• Pontos de colocação inadequados à espécie alvo;  

• Isca deteriorada (fermentada, azeda, com bolor);  

• Isca com cheiro não aceite pelos roedores (inseticidas, herbicidas);  

• Consistência imprópria (cereais moídos, farinha);  

Os pesticidas a usar devem ser fornecidos por fornecedores autorizados e devem ser usados de 

preferência grânulos maiores e peletes. 

9.5. MEDIDAS DE ANTI-RATIZAÇÃO 

A eliminação das fontes de alimento, água e abrigo são as medidas de anti-ratização mais 

comuns. 

Para a eliminação das fontes de alimento e água deve-se: 

• Proteger os lugares de preparação e armazenagem de ração contra a entrada de roedores. 

A presença de alimento abundante é um fator para o aumento da população de roedores;  

• Evitar sobras de ração na área de produção ou outros locais não apropriados para 

armazenamento de ração, principalmente durante a noite;  

• Não deixar resíduos orgânicos ao ar livre, pois estes servem de alimento para os roedores 

e outras pragas;  

• Proteger os depósitos de água, mantendo-os sempre tapados. 

Para eliminação das fontes de abrigo dos roedores deve-se: 

• Evitar a acumulação de materiais, embalagens e entulhos dentro das instalações ou nas 

proximidades, já que estes locais oferecem abrigo adequado para a instalação de 

algumas espécies de roedores;  

• Nas instalações, deve-se dar preferência para pisos compactos de concreto. Pisos em 

madeira e com afastamento do solo oferecem um excelente abrigo para os roedores;  

• As áreas circundantes das instalações devem ser mantidas livres de vegetação alta. Os 

roedores sentem-se protegidos para entrarem nas instalações quando há vegetação alta. 

9.6. PROLIFERAÇÃO DE ROEDORES 

Constituem condições favoráveis para a proliferação de roedores as seguintes: 

• Depósito inadequado de embalagens na fábrica de rações. 

• Acúmulo de materiais na instalação; 

• Armazenagem de ração de forma inadequada; 
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• Presença de vegetação alta próximo as instalações. 

Como medidas para inibir a proliferação de roedores deve-se: 

• Manter os sacos de ração em estrados elevados do chão e afastados das paredes; 

• Proteger o depósito de água com tampa, para dessa forma eliminar a fonte de água para 

os roedores e evitar a contaminação por fezes e urina; 

• Manter limpa e sem entulhos as áreas em volta das instalações. 
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10. RECOLHA E ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS 

RESÍDUOS GERADOS DURANTE O PROCESSO DE PRODUÇÃO 

Durante o processo produtivo, serão gerados no Aquaparque desperdícios, os quais podem ser 

agrupados de um modo geral em três grupos: resíduos de animais que morrem no processo de 

cultivo, resíduos sólidos resultantes das actividades rotineiras (papel, plástico, sobras de 

alimentos, químicos laboratoriais, metais, óleos, combustíveis, etc.)  e resíduos líquidos (água 

proveniente dos tanques de cultivo e da limpeza das instalações). A contenção, manuseio e 

descarte desses produtos residuais, deve minimizar o risco de transmissão de doenças. 

Todos os resíduos originados no Aquaparque, devem ser avaliados para determinar o risco de 

biossegurança que podem apresentar para o estabelecimento e o meio ambiente, após o qual 

será designada a melhor opção para o descarte seguro.  A gestão dos resíduos, inclui todos os 

processos e recursos para o manuseamento seguro e tratamento dos materiais residuais, desde 

a recolha, transporte e disposição do lixo e águas residuais, até a remoção de infraestrutura e 

equipamento obsoleto.  

Para reduzir o risco de os materiais residuais servirem de vetores de transmissores de doenças, 

o Aquaparque deve dispor de uma área e de infraestrutura adequada para garantir o descarte 

seguro dos resíduos, processo que será feito seguindo os requisitos estabelecidos pelos 

organismos competentes, e seguindo os regulamentos oficiais, como o “Regulamento sobre a 

gestão de resíduos (Decreto n.º 13/2006)” e os procedimentos descritos nesta secção.  

Entre os métodos considerados adequados para a eliminação de resíduos da aquacultura, 

encontram-se as seguintes: enterro no local, aterro sanitário, incineração, compostagem, 

reciclagem, produção de biogás, ensilagem, esterilização e pasteurização (tabela 11). Qualquer 

opção que seja selecionada, deve tomar em consideração o risco de ocorrência de contaminação 

ambiental durante o processo de descarte, incluindo a contaminação das águas superficiais e 

subterrâneas. 

10.1. RESÍDUOS DE ANIMAIS MORTOS  

A mortalidade de organismos durante o processo de produção, é derivada de factores como a 

presença de predadores, defeitos congênitos, infecções, má gestão do processo de criação, má 

qualidade da água de cultivo, entre outros. A extensão da mortalidade pode variar desde a perda 

de alguns organismos de um dia a outro, até eventos de grande escala resultantes de doenças ou 

condições ambientais adversas. Em todos os casos, é necessária uma pronta intervenção, para 

assegurar a remoção imediata e o descarte seguro dos animais mortos e moribundos, 

minimizando deste modo o risco de propagação de doenças. 
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São considerados “resíduos de alto risco”, os resíduos de animais aquáticos que constituam ou 

sejam suspeitos de constituir um risco grave para a saúde dos animais em cultivo ou dos seres 

humanos (zoonoses). Os “resíduos de baixo risco”, no entanto, são aqueles que não 

representam grande risco, por serem doenças menos transmitidas, doenças não zoonóticas e 

outras fontes de mortalidade como as provocadas por falha de equipamento e eventos 

ambientais (florescimento de algas, organismos invasores, etc.). (OIE 2013) 

Se ocorrer um evento de mortalidade ou comportamento anormal dos animais, o evento deve 

ser investigado para se obter uma explicação satisfatória após o qual deve ser registado para 

referências futuras. Os detalhes relevantes a serem colocados nos registros são a data, 

comportamento dos animais, número do tanque, causa do evento e acção. 

A ocorrência de mortalidades massivas de organismos cultivados, constitui um evento 

excepcional que deve ser comunicado aos organismos que velam pela sanidade animal. As 

instituições competentes, deverão proceder a uma maior investigação das causas da doença e, 

adoptar medidas que possivelmente transcendem a jurisdição do Aquaparque, como é o caso 

das doenças de notificação obrigatória à OIE. 

As opções para a eliminação dos animais mortos e moribundos, dependem principalmente do 

tipo de organismo, da causa da morte e da quantidade a ser eliminada. Na tabela 11, são 

apresentadas as vantagens e desvantagens de cada um dos métodos de tratamento dos resíduos 

de aquacultura, incluindo os resíduos resultante de animais mortos. 

10.2. RESÍDUOS SÓLIDOS 

A operacionalização do Aquaparque, implica o uso de diverso tipo de material, equipamentos 

e insumos que podem gerar resíduos em estado sólido ou semissólido com potencial para 

representar um risco de biossegurança.  

Os principais resíduos sólidos resultantes das actividades diárias do Aquaparque, podem ser 

agrupados em resíduos perigosos e os não perigosos. Os “resíduos perigosos” são aqueles que 

apresentam características de risco como inflamabilidade, corrosividade, reatividade, 

toxicidade e patogenicidade ou por apresentarem qualquer outra característica que constitua 

perigo para a vida ou saúde do homem e de outros seres vivos e para a qualidade do ambiente 

(MICOA). Os “resíduos não perigosos” são aqueles que não contém características de risco, 

podendo apresentar propriedades como biodegradabilidade, e solubilidade em água. 

Para além dos resíduos de animais mortos descritos no epigrafe 10.1, os resíduos sólidos 

perigosos gerados no Aquaparque podem estar constituídos por: plásticos, sucata metálica, 
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resíduos eletrónicos, madeira, latas metálicas, tintas, redes, embalagens de ração, óleos usados, 

derrames de combustíveis, químicos laboratoriais, lâmpadas fluorescentes, pilhas, entre outros. 

Os resíduos não perigosos mais comuns podem estar representados por resíduos orgânicos 

(sobras de rações e produtos fitossanitários fornecidos aos animais e restos de alimentos 

consumidos pelo pessoal) e resíduos inertes (papel de escritório, cartão de embalagem, vidro, 

sacos, lodos filtrados, etc.). Estes resíduos, no entanto, quando não tratados corretamente, 

podem representar um risco de biossegurança.   

Para a uma gestão ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, deve ser priorizada a práctica   

dos 3R ́s (Reduzir, Reutilizar e Reciclar) a qual consiste em evitar ao máximo a geração dos 

resíduos, estimular seu reaproveitamento e eliminar de forma segura de acordo com os 

requisitos regulamentares. 

Os resíduos sólidos gerados no estabelecimento, devem ser separados segundo suas 

características (orgânicos/inorgânicos, perigos/não perigosos), sendo disponibilizados 

contentores rotulados e diferenciados por cores para cada tipo de resíduo. 

Dependendo das características de cada tipo de resíduo, será aplicado um dos métodos de 

tratamento descritos na tabela 11 para a destinação final. O aterro sanitário, a compostagem e 

a incineração, são os métodos de tratamento de resíduos sólidos que terão prioridade no descarte 

final dos resíduos.    

10.2.1. Aterros sanitários 

Os aterros sanitários são a forma mais adequada de tratamento dos resíduos sólidos, já que 

reduzem os impactos ambientais e os riscos à biossegurança e à saúde pública através de adoção 

de técnicas que evitam a contaminação de águas superficiais e subterrâneas.  

Para evitar a contaminação do solo e dos lençóis subterrâneos, são usadas técnicas que incluem 

a impermeabilização da superfície aterrada, drenagem dos gases que se formam na 

decomposição da matéria orgânica (principalmente gás metano), drenagem das águas pluviais 

e coleta e tratamento do chorume. A área do aterro deve ser cercada para evitar a presença de 

pessoas e animais e as camadas sucessivas de resíduos depositadas são cobertas por camadas 

de terra. A aplicação dessas técnicas deve permitir confinar os resíduos na menor área, 

procurando reduzi-los ao menor volume possível. 

10.2.2. Compostagem 

A compostagem é uma técnica que reproduz e facilita o processo biológico natural de 

transformação da matéria orgânica por microrganismos. A mistura de materiais como folhas e 
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cascas vegetais, papel e restos de alimentos, forma um composto semelhante à própria terra que 

pode ser usado como fertilizante. Este método baseia-se no processo que ocorre naturalmente 

no ambiente, onde todos os resíduos animais ou vegetais são reaproveitados pelo ecossistema 

como fonte de nutrientes para as plantas.  

10.2.3. Incineração  

A incineração é a técnica que permite a diminuição do volume e da toxicidade dos resíduos 

através da queima. Consiste na combustão controlada de resíduos a temperaturas de 900 a 

1.200oC, transformando o resíduo em dióxido de carbono, vapor de água e cinza.  

Durante a incineração são gerados gases tóxicos, os quais podem ser filtrados para evitar a 

poluição do ar. Uma das vantagens desta técnica é que a combustão pode ser transformada em 

energia térmica. No entanto, as cinzas geradas durante a queima, necessitam de tratamento.  

10.3. RESÍDUOS LÍQUIDOS 

Um requisito fundamental para a indústria da aquacultura é a manutenção da boa qualidade da 

água, o que só pode ser possível pela gestão eficaz dos resíduos que são originados ao longo do 

processo produtivo e incorporados nos efluentes. 

Durante o processo de produção, são gerados muitos resíduos orgânicos e metabólicos, 

provenientes principalmente das fezes excretadas pelos organismos em cultivo, restos ração 

(mais de 30% do alimento fornecido aos organismos converte-se em resíduo dentro da água de 

cultivo) e material orgânico resultante da adição de fertilizantes. Estes resíduos, depositam-se 

no fundo dos tanques e junto com os compostos nitrogenados e fosfatados diluídos e outros 

produtos fitossanitários, são transferidos para os efluentes que são dispostos no corpo receptor 

(estuário dos Bons Sinais). 

A decomposição e a reciclagem da matéria orgânica nos tanques é feita principalmente por 

acção microbiológica, havendo consumo de oxigênio e aumento da concentração de 

metabolitos tóxicos aos organismos aquáticos. As descargas provenientes dos tanques de 

cultivo, quando não são previamente tratadas, contribuem para a degradação da qualidade da 

água nos corpos receptores, afetando parâmetros tais como: DBO2, DQO3, sólidos totais, 

amónia, nitrito, nitrato, fosfatos, alcalinidade, gás carbónico, turvação, entre outras. 

                                                        
2 DBO: Demanda Bioquímica de Oxigénio 
3 DQO: Demanda Química de Oxigénio 
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Para minimizar o impacto causado pelos efluentes dos tanques de cultivo nos corpos receptores, 

é necessário aplicar algum método de tratamento que possa contribuir para melhorar a qualidade 

da água que é lançada nos corpos receptores. 

 Entre as várias alternativas para o tratamento de efluentes de aquacultura, estão: as lagoas de 

estabilização, os sistemas integrados, as zonas de raízes (canteiros com macrófitas aquáticas 

também chamados leitos cultivados), os reactores em bateladas sequenciadas e o 

reaproveitamento agrícola (exemplo: para o cultivo da salicórnia).  

10.3.1. Lagoas de estabilização 

As lagoas de estabilização são sistemas de tratamento biológico em que a estabilização da 

matéria orgânica é realizada pela oxidação bacteriológica (oxidação aeróbia ou fermentação 

anaeróbia) e redução fotossintética pelas algas. O uso de lagoas de estabilização no tratamento 

dos efluentes de aquacultura fornece benefícios, incluindo: redução de sólidos em suspensão, 

transformação de nutrientes dissolvidos em biomassa vegetal, volatização de compostos 

nitrogenados, degradação da biomassa vegetal e redução da DBO. 

10.3.2. Sistemas integrados 

Os sistemas de tratamento de efluente denominados “integrados”, são caracterizados pela 

utilização de espécies com diferenças tróficas na cadeia alimentar, com o propósito de 

maximizar o aproveitamento dos nutrientes existentes no cultivo e transformar o poder 

impactante dos efluentes em lucro para os produtores. Nestes sistemas, podem ser colocados 

moluscos filtradores como as ostras, que podem absorver diversos materiais provenientes da 

água de cultivo, minimizando deste modo o impacto sobre o meio ambiente. Os sistemas 

integrados, geralmente compõe-se de etapas como a sedimentação, a filtração e a absorção pelos 

organismos filtradores. 

10.3.3. Zona de Raízes 

A zona de raízes ou wetlands, são ambientes transitórios entre os meios aquático e terrestre. 

Sua peculiaridade consiste em propiciar o desenvolvimento de plantas enraizadas e 

especialmente adaptadas a ambientes temporal ou continuamente inundados. Os wetlands são 

geralmente utilizados para tratar tanto esgotos domésticos como efluentes industriais e 

agrícolas, caracterizando-se por possuir vantagens como custo reduzido, baixo consumo de 

energia, pouca manutenção e contribuir para o aumento do habitat natural da fauna e flora 

local. 
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10.3.4. Reatores em bateladas sequenciais (RBS) 

O RBS é um sistema de tratamento de águas residuais que integra reatores biológicos que são 

sequencialmente carregados e descarregados. O sistema RBS incorpora todas as unidades, 

processos e operações normalmente associados ao tratamento tradicional de lodos ativados 

em um único tanque, o que oferece várias vantagens, incluindo uma área reduzida para sua 

implantação, fácil operação e possibilidade de modificações durante as fases de reação. 

Comparado às demais formas de tratamento biológico, o RBS permite obter eficiências de 

remoção muito próximas a 100% para amônia, nitrito, nitrato e DQO. 

As principais etapas deste processo são: o enchimento (fase de em que o efluente é adicionado 

no reator); a reação (para completar as reações iniciadas na fase do enchimento, podendo ser 

realizada em condições aeróbias ou anaeróbias); a decantação (separação do conteúdo sólido 

do líquido); etapa de esvaziamento (retirada do efluente tratado do reator) e por fim o repouso 

(para ajuste dos ciclos e remoção do lodo excedente). 

Todos os sistemas de tratamento de águas residuais descritos, são possíveis de ser aplicados 

no Aquaparque, mas pela sua praticidade, são mais recomendáveis os sistemas de terra de 

raízes, e cultivos integrados. 

Tabela 11: Métodos de tratamento de resíduos produzidos em estabelecimentos de 

aquacultura. 

Método de Tratamento Vantagens Desvantagens 

Enterro no local 

o Requer logística 
simples; 

o Rápido; 
o Barato; 
o Facilmente alcançável; 
o Não há riscos associados 

ao transporte dos 
resíduos. 

 

o Não inativa todos os 
agentes patogênicos; 

o Os resíduos de animais 
aquáticos devem ser 
submetidos a um 
tratamento que assegure 
a inativação de agentes 
patogênicos antes do 
enterro; 

o Geralmente 
desencorajado devido a 
riscos associados à 
reinfecção do local e à 
atração de predadores e 
vermes; 

o Só pode ser realizado 
em locais onde não 
existe risco de 
contaminação das águas 
subterrâneas e 
superficiais; 
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Método de Tratamento Vantagens Desvantagens 
o Os resíduos podem 

persistir por longos 
períodos; 

o Os grandes locais de 
enterro podem interferir 
com outras áreas 
incluindo as de acesso 
público; 

o Não é ambientalmente 
sustentável. 

Aterro sanitário 

o Fácil de fazer; 
o Permite o descarte de 

grandes quantidades de 
resíduos. 

o Não inativa todos os 
agentes patogênicos; 

o Os resíduos de animais 
aquáticos devem ser 
submetidos a um 
tratamento que assegure 
a inativação de agentes 
patogênicos antes do 
enterro; 

o Só pode ser realizado 
em locais onde não 
exista risco de 
contaminação das águas 
superficiais e 
subterrâneas; 

o Os resíduos podem 
persistir por longos 
períodos; 

o Devem ser 
providenciadas medidas 
adicionais de 
biossegurança no local; 

o Os operadores dos 
aterros devem ter 
treinamento adicional 
para evitar a 
disseminação de 
doenças; 

o O descarte no local pode 
interferir com as 
actividades públicas; 

o Não é ambientalmente 
sustentável. 

o  

Incineração 

o Inativa efetivamente 
todos os patógenos 
aquáticos; 

o Apropriado para 
pequenas quantidades de 
resíduos; 

o Elevados custos; 
o Pode não ser adequado 

para grandes 
quantidades de resíduos 
de animais aquáticos; 
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Método de Tratamento Vantagens Desvantagens 
o Relativamente rápido 

(48 horas) 
o Considerada opção final 

para descarte de 
resíduos 

 

o Requer quantidades 
consideráveis de 
combustível; 

o Emissão de fumo, 
dióxido de carbono e 
emissões tóxicas do 
combustível usado; 

o Só pode ser realizado 
em locais que tenham 
condições 
meteorológicas 
adequadas; 

o Cria poluição do ar 
altamente visível; 

o Cria odores; 
o Deve se ter cuidado para 

não provocar incêndio 
no local de queima; 

o Não é ambientalmente 
sustentável; 

o As cinzas produzidas 
devem ser enterradas; 

o O fogo deve ser 
controlado 
permanentemente. 

Compostagem 

o Ambientalmente 
sustentável; 

o É adequado para 
resíduos de baixo risco; 

o Quando feita de forma 
correcta, pode matar 
todos os patógenos de 
peixes com exceção dos 
vírus; 

o Os produtos finais 
podem ser reutilizados 
como fertilizantes. 

o Não inativa todos os 
agentes patogênicos; 

o Os resíduos de alto risco 
devem ser aquecidos a 
temperaturas de 85°C 
por 25 minutos ou uma 
combinação de 
temperatura/tempo 
equivalente, antes da 
compostagem; 

o As conchas de moluscos 
devem ser esmagadas 
antes da compostagem 
para facilitar sua 
decomposição; 

o O processo deve ser 
feito numa zona segura, 
livre de animais e 
pássaros; 

o Só pode ser realizado 
em locais onde não 
exista o risco de 
contaminação da água 
superficial e 
subterrânea; 
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Método de Tratamento Vantagens Desvantagens 
o É um processo 

relativamente longo, que 
pode levar de uma a 4 
semanas para ser 
completado. 

Reciclagem 

o É um método 
ambientalmente 
sustentável; 

o Os produtos finais 
podem ser reutilizados 
(por exemplo, farinha de 
peixe e fertilizantes). 

o Não pode inativar todos 
os agentes patogênicos; 

o Pode não ser apropriado 
se o peixe tiver morto 
devido a uma doença. 

Ensilagem 

o Ambientalmente 
sustentável; 

o Não requer uma etapa 
de inativação prévia no 
caso de resíduos de 
baixo risco; 

o A silagem tratada 
termicamente pode ser 
reutilizada (por 
exemplo, como 
fertilizante ou aditivo 
alimentar para animais 
terrestres ou como 
matéria-prima de 
biogás); 

o O óleo de peixe pode ser 
separado e usado como 
biodiesel. 

 

o Não inativa todos os 
agentes patogênicos 
(como os vírus); 

o Os resíduos de alto 
risco, devem ser 
aquecidos a 85°C por 25 
minutos ou uma 
combinação de 
temperatura/tempo 
equivalente antes da 
ensilagem; 

o Os produtos devem ser 
completamente 
macerados antes de 
serem colocados para 
ensilagem; 

o Não é apropriado para o 
descarte de moluscos, 
pois as camadas tendem 
a resistir à desintegração 
química. 

 

Produção de biogás 

o Ambientalmente 
sustentável; 

o Produz metano que pode 
usado para aquecimento; 

o Não requer etapa de 
inativação prévia no 
caso de resíduos de 
baixo risco. 

o Não inativa todos os 
agentes patogênicos; 

o Os resíduos de alto risco 
devem ser tratados para 
assegurar a inativação 
antes da produção; 

o O material final pode ser 
pasteurizado por 
aquecimento a 70°C por 
1 hora. 

 

Esterilização 

o Inativa todos os agentes 
patogênicos de animais 
aquáticos; 

o O requisito mínimo para 
a esterilização é uma 

o Custo elevado 
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Método de Tratamento Vantagens Desvantagens 
temperatura de pelo 
menos 90°C durante 
pelo menos 60 minutos. 

Pasteurização 

o Usa tratamento térmico 
a temperaturas abaixo de 
100°C. 

o Não inativa todos os 
agentes patogênicos; 

o Deve ser usado apenas 
em resíduos de baixo 
risco; 

o Não adequado para 
inativação de 
microrganismos 
resistentes ao calor, 
como esporos 
mesofílicos ou 
termofílicos, os quais 
exigem tempos de 
exposição extremamente 
longos ou várias etapas 
de aquecimento com 
etapas de resfriamento 
intermediárias; 

o Os patógenos 
específicos que exigem 
temperatura ou duração 
mais altas, devem ser 
processados 
apropriadamente para 
assegurar a inativação 
do patógeno; 

o A inativação térmica de 
patógenos depende do 
tamanho das carcaças a 
serem tratadas. 

Congelamento 

o Método seguro para o 
armazenamento 
temporário de animais 
mortos e doentes; 

o Desativa alguns 
protozoários e a maioria 
dos parasitas 
metazoários. 

 

o Geralmente não afeta a 
viabilidade de bactérias 
e vírus. 
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11. PLANO DE CONTINGÊNCIA 
Durante as operações produtivas do Aquaparque, existe a probabilidade de ocorrência de 

emergência devido principalmente ao surto de alguma doença, o qual exige uma pronta reação 

por parte de todo o pessoal envolvido nas atividades de produção.  

O plano de contingência tem o propósito de indicar as etapas e o cronograma que devem ser 

seguidos para que a situação provocada pelo surto de uma doença ou outra circunstância de 

emergência, seja ultrapassado no menor tempo possível, permitindo o retorno às actividades 

produtivas com mínimas consequências económicas.  

Embora o plano de contingência seja acionado principalmente devido a circunstâncias de surtos 

epidêmicos, outras circunstâncias inesperadas tais como a ocorrência de um incendio nas 

instalações, derrame de combustíveis ou outros produtos tóxicos na fonte ou canais de condução 

de água ou ocorrência de inundações, podem obrigar a que seja activado o plano de 

contingência. 

A eficiência do plano de contingência depende de uma pronta resposta inicial e da 

implementação rápida e eficaz de medidas de biossegurança para minimizar o impacto 

provocado pela situação de emergência. 

11.1. PROCEDIMENTOS A SEREM SEGUIDOS EM CASO DE EMERGÊNCIA NO 
AQUAPARQUE 

Em caso de surto de doença nas instalações do Aquaparque devem ser seguidos os 

procedimentos descritos à continuação: 

11.1.1. Comunicação do surto 

• Deve ser feito um levantamento inicial que inclua informação sobre as unidades de 

produção afetadas, número de animais mortos, sinais de doença observados e proporção de 

animais afetados; 

• Deve-se informar à autoridade competente sobre o surto de doença, para que sejam 

coordenadas medidas de biossegurança para além do Aquaparque;  

• Todos os trabalhadores do Aquaparque devem ser informados sobre a situação de 

emergência e instruídos sobre os procedimentos a seguir; 

• Deve ser estabelecida uma cadeia de comando incluindo as tarefas especificas que cada 

trabalhador deve executar durante as operações de emergência, desde os membros da 

direcção até os operadores dos tanques; 

• O técnico responsável pelos tanques deve indicar um trabalhador para encarregar-se 

especificamente pelo tanque afetado. 
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11.1.2. Códigos de sinalização  

• A área afetada por um surto epidêmico, deve ser vedada para a circulação de pessoas e 

veículos através de uma barreira física (estacas, muros de bloqueio, etc.);    

• Devem ser colocadas bandeiras vermelhas em cada esquina do tanque para indicar a 

situação de emergência; 

11.1.3. Manejo dos tanques de cultivo 

• Interromper o abastecimento e a troca de água nos tanques afetados pela doença, selando 

as estruturas de entrada e saída de água; 

• Os tanques adjacentes a um tanque afetado pela doença, devem permanecer fechados, até 

haver confirmação de que não exista possibilidade de propagação da doença;  

• Interromper a distribuição de ração nos tanques com surto de doença; 

• Separar um conjunto de materiais e equipamento (barcos, redes, baldes etc.) para serem 

utilizados exclusivamente nos tanques afetados pela doença; 

• Evitar a bombagem de água a partir dos tanques afetados. 

11.1.4. Diagnóstico e confirmação da doença  

• Recolher todos os dados sobre as circunstâncias em que surgiu o surto epidêmico, incluindo 

os registos sobre a situação dos tanques de cultivo (parâmetros de qualidade de água, ração, 

movimento de animais, amostragens, etc.); 

• Recolher amostras de água para análise de parâmetros tais como a concentração de amónia, 

nitritos, nitratos, fosfato, pH, entre outros que possam ajudar a estabelecer as condições do 

surgimento da doença; 

• Recolher amostras de animais moribundos para analises histológicos e de PCR, em 

laboratórios de referência;  

• Devem ser seguidos os procedimentos apropriados para a recolha e preparação de amostras 

para análises; 

• Todas as amostras devem incluir no mínimo três réplicas, sendo que uma das replicas deve 

ser mantida no laboratório do Aquaparque para referência posterior. 

11.1.5. Manuseamento e descarte dos animais mortos e infectados 

• Evitar em todo momento a passagem dos animais infetados para outras áreas de produção 

como tanques adjacentes, diques, canais de condução de água, e a fonte de água; 

• Recolher todos os animas mortos dos tanques e eliminá-los por incineração; 

• Seguir os procedimentos sobre o descarte de animais mortos descritos no epígrafe10.1. 
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11.1.6. Movimentação do pessoal e veículos 

• Deve ser interdita a entrada de pessoas não autorizadas para a zona afetada pelo surto de 

doença; 

• O pessoal encarregue de cuidar os tanques afetados, deve usar equipamento apropriado, 

incluindo roupa e calçado impermeável, os quais não devem ser levados para outras áreas 

do Aquaparque; 

•  O pessoal que entra ou sai da área infetada, deve passar por pedilúvio contendo 50 ppm de 

solução de cloro (hipoclórico de cálcio) e desinfectar as mãos em manilúvios com solução 

de 5 ppm de cloro;  

• Deve ser interdita a entrada ou passagem de veículos pela área onde houver registos de 

surtos epidémicos; 

• Deve ser estabelecida uma área de desinfeção para os veículos que entram ou saem da zona 

infetada para a recolha de animais mortos e movimentação de materiais. 

11.1.7. Procedimentos de desinfecção; 

• Implementar um plano de desinfecção dos tanques, para assegurar a eliminação total dos 

agentes patogénicos das áreas de produção;  

• Deve usar-se como guia para a desinfecção os requisitos consagrados pela OIE no 

documento “Methods for desinfection of aquaculture establishements, 2009”. 

11.1.8. Plano de reativação da produção 

Após serem completados todos os procedimentos de emergência, incluindo a desinfecção das 

unidades produtivas e a eliminação dos agentes patogénicos, devem ser tomadas acções para a 

reativação da actividade produtiva. Isto deve incluir: 

• Verificação de não existência de focos de infecção como carcaças de animais mortos e 

outros resíduos nos tanques; 

• Análises de solo e água para verificar que que tenham os requisitos adequadas para iniciar 

um novo ciclo de produção; 

• Estabelecimento de zonas de quarentena para os animais que aguardam por confirmação 

das análises de verificação de seu estado sanitário.   
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12. MONITORAMENTO AMBIENTAL 
A correcta implementação do esquema de biossegurança do Aquaparque, deve comtemplar o 

monitoramento de aspectos ambientais, desde aqueles relacionados directamente com os 

parâmetros bióticos e abióticos dos tanques de produção, até aquelas que dizem respeito ao 

entorno do Aquaparque.  O monitoramento dos organismos em cultivo, é um dos aspectos 

essenciais a serem monitorados, pois, para além de constituírem o principal objecto de trabalho 

na actividade aquícola, seu desenvolvimento é dependente das condições ambientais. Deste 

modo, o plano de biossegurança do Aquaparque, deve integrar todos os parâmetros de 

monitoramento ambiental consagrados no Programa de Gestão Ambiental (PGA) da unidade 

produtiva.   

12.1. MONITORAMENTO DE PARÂMETROS AMBIENTAIS 

O monitoramento ambiental deverá ser realizado principalmente nas seguintes áreas:  

• Estação de captação da água do rio dos Bons Sinais; 

• Tanques de cultivo; 

• Canais de abastecimento de água; 

• Zona de descarga dos efluentes na saída das áreas de tratamento de águas residuais. 

A tabela 12, resume os parâmetros a serem monitorados em cada área, com o objetivo de se 

obter um controlo efectivo sobre a água que é captada, usada e descarregada nos corpos 

receptores.   
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Tabela 12: Parâmetros ambientais a serem monitorados em diferentes áreas do Aquaparque. 

Local Impacto potencial Medida de 
Mitigação Periodicidade 

Zona de captação 
de água no rio dos 
Bons Sinais  

o Contaminação 
nos arredores 
das estações de 
bombagem 

Monitorização de 
parâmetros físico-
químicos: 

  

o Temperatura, 
Salinidade, 
Oxigênio 

o Semanalmente 

o Sólidos suspensos 
totais, Matéria 
orgânica, 
Pigmentos 

o Trimestralmente 

o Amónia, nitrito, 
nitrato e fosfato o Trimestralmente 

Controle de 
parâmetros 
microbiológicos: 

  

o Coliformes fecais, 
salmonela, Víbrio 
parahemolyticus e 
V. cholerae 

o Trimestralmente 

o População 
planctónica o Semestralmente 

Zona de descarga 
de efluentes na 
saída dos tanques 
de tratamento de 
águas residuais 

o Auto poluição 
devido a má 
qualidade dos 
efluentes; 
poluição do 
corpo receptor 
(rio dos Bons 
Sinais)  

Monitorização de 
parâmetros físico-
químicos: 

  

o Temperatura, 
Salinidade, 
Oxigênio 

o Semanalmente 

o Sólidos suspensos 
totais, Matéria 
orgânica, 
Pigmentos 

o Semanalmente 

o Amónia, nitrito, 
nitrato e fosfato o Semanalmente 

Controle de 
parâmetros 
microbiológicos: 

  

o Coliformes fecais, 
salmonela, Víbrio 
parahemolyticus e 
V. cholerae 

o Trimestralmente 

o População 
planctónica o Semestralmente 

o População 
bentónica o De 2 em 2 anos 



Plano de Biossegurança – AquaCC Inhassunge 
 

55 
 
 

Local Impacto potencial Medida de 
Mitigação Periodicidade 

Tanques de cultivo 

o Falta de 
estabilidade na 
qualidade do 
meio ambiente 
de cultura 
poderá 
comprometer a 
sustentabilidad
e dos 
processos de 
engorda 

Monitorização de 
parâmetros físico-
químicos: 

  

o Temperatura, 
Salinidade, 
Oxigênio, pH, 
Transparência 

o Diariamente 

o Amónia, nitrito, 
nitrato e fosfato o Diariamente 

Monitorização de 
solos   

o Análises de 
matéria orgânica e 
pH do solo 

o Final de cada ciclo de 
produção 

o Utilização de 
compostos 
carbonatados para 
correção de solos 

o Quando necessário 

o Drenagem 
completa e 
secagem do fundo 
dos tanques  

o Final de cada ciclo de 
produção 

 

12.2. MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS ANIMAIS 

A monitorização periódica dos organismos sendo cultivados, tem o objetivo de assegurar um 

bom desenvolvimento dos animais, de forma a prevenir o surgimento de problemas sanitários 

que possam comprometer a produção. O acompanhamento constante permite por outro que 

possam ser detectadas imediatamente e notificadas quaisquer anormalidades dentro dos 

estoques em cultivo e que sejam tomadas as correspondentes medidas de mitigação (tabela 13). 

Tabela 13: Principais aspectos a serem observados nos organismos de cultivo 

Designação Impacto potencial Medida de Mitigação Periodicidade 

Monitorização 
dos animais em 
crescimento 

o Desequilíbrios no 
estado de saúde e 
aptidão dos 
animais  

o Controlo da qualidade das 
lavras e testes de stress 

o Em cada 
sementeira 

o Monitorização do estado 
fisiológico, crescimento e 
biomassa 

o Semanalmente 

o Monitorização do estado 
sanitário dos animais o Semanalmente 

Controle dos 
animais com 

o Intoxicação dos 
consumidores 
devido ao estado 

o Análise de resíduos de drogas 
veterinárias (antibióticos, 
pesticidas); 

o 1 vez por ciclo 
de produção 
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Designação Impacto potencial Medida de Mitigação Periodicidade 
tamanho 
comercial 

sanitário dos 
animais; 

o Aptidão para 
consumo humano 

o Análises microbiológicas 
(Coliformes fecais, salmonela 
e Víbrio parahemolyticus e V. 
cholerae); 

o 1 vez por ciclo 
de produção 

o Análise de metais pesados o 1 vez por ciclo 
de produção 

12.3. CONTROLE DO ALIMENTO 

As rações nutricionalmente balanceadas que são administradas aos organismos aquáticos, têm 

o propósito de promover ser desenvolvimento no menor tempo, de forma a rentabilizar a 

atividade. No entanto, quando as rações não possuem qualidade suficiente para a nutrição dos 

animais, ou as quantidades distribuídas não são correctamente estimadas, existe o risco de 

causar contaminação devida ao acúmulo de matéria orgânica e nutrientes no ambiente de 

cultivo. 

A introdução de nutrientes e estimuladores de crescimento pode afectar a qualidade ambiental 

dos meios de cultivos, assim como do ambiente exterior para onde é drenada a água de cultivo. 

Para assegurar a sustentabilidade ambiental durante a exploração do Aquaparque, deve serem 

seguidos os procedimentos de controlo de qualidade resumidos na tabela 14. 

Tabela 14: Medidas para controlo da contaminação ambiental a partir da ração. 

Designação Impacto potencial Medida de Mitigação Periodicidade 

Controle da 
alimentação 

o A introdução de 
nutrientes e 
estimuladores de 
crescimento pode afectar 
a qualidade ambiental e 
comprometer a 
sustentabilidade do 
projecto 

o Certificado de ausência 
de antibióticos; 

o Em cada 
remessa 

o Análises para detecção 
de aflatoxinas;  o Cada remessa 

o Uso de comedouros para 
verificar níveis de 
consumo da ração; 

o Ajuste da alimentação à 
relação 
biomassa/consumo 

o Diariamente 

o Diariamente 

 

12.4. TRATAMENTO DA ÁGUA DE CULTIVO 

A água usada para o cultivo dos organismos, deve ter boa qualidade para que os organismos 

possam desenvolver suas atividades fisiológicas e crescer num período de tempo adequado para 

que a atividade seja economicamente rentável.  

Entre os componentes que conferem boa qualidade ao ambiente de cultivo, está a presença de 

fitoplâncton, que para além de ser a base da cadeia alimentar, é a principal fonte do oxigênio 

necessário para os processos metabólicos dos animais, sendo por isso necessário garantir uma 
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população fitoplanctónica adequada nos tanques de cultivo. 

Outro aspecto que deve ser controlado, é a presença de organismos estranhos que podem 

competir por espaço e alimentação ou ainda predar os animais em criação, reduzindo a 

produtividade da unidade de produção. A tabela 15 resume os tratamentos a serem feitos para 

manter boa qualidade de água. 

Tabela 15: Mediadas de mitigação para uma boa qualidade de água de criação. 

Designação Impacto Potencial Medida de Mitigação Periodicidade 

Tratamento 
do ambiente 
de cultivo 

o Diminuição da 
população 
fitoplanctónica 
devido a falta de 
correção do meio; 

o Presença de 
organismos 
competidores e 
predadores. 

o Fertilização com 
compostos orgânicos e 
inorgânicos;  

o Em função da 
densidade de 
fitoplâncton 

o Controlo de populações de 
competidores e predadores 
por filtração. 

o No início de 
cada ciclo 

  

12.5. MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA EM CASO DE OCORRÊNCIA DE DOENÇAS 

Situações de doença podem, em circunstâncias especiais, comprometer o funcionamento das 

unidades de produção. As medidas de contingência em caso do surto de doenças encontram-se 

descritas no epigrafe 11 e incluem a recolha e incineração dos cadáveres. 

12.6.  FORMAÇÃO E TREINO AMBIENTAL 

Para a sustentabilidade do projecto do Aquaparque, devem ser promovidas acções específicas 

de formação e treino ambiental, visando os técnicos e trabalhadores a todos os níveis sobre 

procedimentos de maneio ambiental. Antes do início das actividades produtivas do 

estabelecimento, devem ser feitas sessões de sensibilização sobre o respeito e importância do 

meio ambiente. 

Durante a fase de operação do Aquaparque, a formação e treino ambiental deve manter-se 

sempre contínua por forma a transmitir aos trabalhadores informação actualizada sobre esta 

matéria. A formação e treino ambiental pode basear-se em palestras sobre tópicos e/ou 

operações específicas relacionadas com a gestão ambiental. Cartazes e panfletos, bem como 

manuais, contendo alertas, instruções e procedimentos devem ser preparados e distribuídos 

pelos trabalhadores, supervisores e todas as pessoas que de alguma forma estão relacionadas 

com o Aquaparque. 
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13. SEGURANÇA DOS TRABALHADORES 
A segurança dos trabalhadores e de todas as pessoas que exercem actividades no Aquaparque, 

incluindo os visitantes e executores de obras (empreiteiros, fornecedores de materiais, clientes, 

etc.), é um dos aspectos transcendentais que deve ser observado nesta unidade de aquacultura.  

O protocolo de segurança dos trabalhadores contem instruções sobre os procedimentos e 

cuidados que concorrem para práticas de trabalho seguro, incluindo as responsabilidades de 

todos os intervenientes nas actividades do Aquaparque, incluindo os gestores, operadores, 

trabalhadores e prestadores de serviços. 

13.1. RESPONSABILIDADES DOS GESTORES DO AQUAPARQUE  

Os responsáveis pela gestão do Aquaparque, têm a responsabilidade de providenciar um sistema 

de trabalho seguro, observando aspectos tais como: 

13.1.1. Ambiente de trabalho seguro 

• Assegurar que o local de trabalho atenda todos os requisitos instituídos por lei; 

• Assegurar que o local de trabalho esteja seguro e devidamente equipado; 

• Assegurar que haja procedimentos apropriados para reportar e corrigir 

situações de perigo no local de trabalho e que esses procedimentos sejam seguidos; 

• Assegurar que o layout da área de trabalho não coloque ninguém em risco de acidente; 

• Assegurar que em intervalos regulares sejam realizados exercícios de emergência e que os 

trabalhadores sejam treinados em todos os procedimentos de emergência; 

• Assegurar que a manutenção dos equipamentos seja feita de acordo com os padrões do 

fabricante; 

• Garantir que os meios de acesso e saída da propriedade sejam, na medida do possível, 

isentos de riscos para os usuários do Aquaparque; 

• Garantir que a área utilizada pelas pessoas para o seu trabalho seja tão segura quanto 

possível e os perigos sejam removidos ou identificados; 

 

• Assegurar que, de acordo com o Regulamento que estabelece o Regime Jurídico de 

acidentes de Trabalho (Decreto nº 62/2013, Lei do trabalho, Lei 23/2007 de 1 de Agosto), 

existe um sistema para: 

o Identificar perigos no local de trabalho aos quais os trabalhadores provavelmente 

estarão expostos; 

o Avaliar o risco de ferimentos ou danos aos trabalhadores no local de trabalho 

que possam resultar de cada perigo; 
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o Ter em consideração as diversas formas pelas quais os riscos podem ser 

reduzidos. 

13.1.2. Informação e instruções 

• Garantir que a identificação e a localização dos perigos que não podem ser geridos com 

segurança, sejam dados a conhecer aos trabalhadores e usuários da propriedade por meio 

informação escrita e verbal; 

• Garantir que todos os procedimentos necessários com relação aos perigos sejam 

transmitidos aos trabalhadores e usuário do Aquaparque; 

• Garantir que os procedimentos de emergência sejam organizados com os trabalhadores 

antes do início do trabalho; 

• Garantir que todas as políticas e procedimentos formais de segurança e saúde que se 

apliquem à propriedade em processos normais de trabalho sejam explicados aos 

trabalhadores; 

• Garantir que os trabalhadores percebem os requisitos para entrar em contato com o gestor 

ou responsável em caso de ocorrência de acidente;  

• Garantir que sejam feitas notificações de ferimentos e doenças, conforme exigido por lei; 

• Assegurar que existe um sistema de participação de lesões e doenças no local de trabalho. 

• Prestar apoio ao trabalhador no relato de acidentes graves ou doenças. 

• Prestar apoio ao trabalhador em caso de acidente grave na propriedade; 

• Assegurar que sejam atendidos os requisitos legais para a notificação de acidentes.  

13.1.3. Treinamento e supervisão dos trabalhadores 

• Assegurar que todos os contratos de trabalho sejam feitos por escrito e contenham 

responsabilidades de segurança para todos os trabalhadores; 

• Assegurar que todos os trabalhadores estejam devidamente qualificados para as tarefas que 

lhes são requeridas; 

•  Assegurar que aos trabalhadores que não estejam qualificados para as tarefas envolvidas, 

recebam treinamento apropriado; 

• Prover aos trabalhadores a supervisão necessária, dependendo das habilidades e 

experiência de cada trabalhador; 

• Assegurar que os trabalhadores tenham conhecimento sobre os perigos e riscos do seu local 

de trabalho e que recebam instruções sobre práticas de trabalho seguro; 

• Orientar os trabalhadores e prestadores de serviços sobre a manutenção e conservação das 

máquinas e equipamentos no local de trabalho; 
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• Garantir o seguimento dos programas de treinamento. 

13.1.4.  Consulta e colaboração 

• Permitir que os trabalhadores discutam questões de saúde e segurança relativas ao local de 

trabalho; 

• Assegurar que as preocupações levantadas pelos trabalhadores em relação à saúde e 

segurança no local de trabalho sejam tratadas de forma satisfatória para todas as partes; 

• Consciencializar os trabalhadores sobre suas responsabilidades no local de trabalho; 

• Assegurar que os trabalhadores e prestadores de serviços estejam envolvidos no processo 

de desenvolvimento de políticas de saúde e segurança no local de trabalho. 

13.1.5.  Equipamento de Proteção Individual 

• Assegurar que para os locais onde houver riscos de segurança, sejam fornecidos 

equipamentos e roupas de proteção individual, sem nenhum custo para o trabalhador; 

• Assegurar que todos os trabalhadores sejam treinados no uso, cuidado e manutenção de 

itens de equipamentos e roupas de proteção sem custos para o trabalhador. 

13.1.6. Higiene e Serviços 

• Assegurar que no local de trabalho seja mantido um nível satisfatório de limpeza e higiene; 

• Assegurar que no local de trabalho sejam providenciadas instalações sanitárias adequadas 

e facilmente acessíveis; 

• Garantir que sejam providenciadas, conforme aplicável, instalações para troca de roupa, 

banho e refeições; 

• Assegurar que sejam providenciadas práticas e instalações de trabalho adequados para 

situações onde os trabalhadores são obrigados a trabalhar em condições de temperatura 

extremas. 

13.1.7.  Substâncias químicas 

• Garantir que os trabalhadores não estejam expostos a riscos decorrentes do uso, manuseio, 

processamento, armazenamento, transporte e descarte de substâncias; 

• Garantir que todas as substâncias químicas sejam acompanhadas de folhetos com 

instruções de segurança do produto; 

• Assegurar que os equipamentos sejam utilizados apenas para os fins a que se destinam, 

dentro dos requisitos operacionais normais. 
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13.1.8.  Lesão ou dano à saúde 

• Fazer tudo o que for razoavelmente praticável para ajudar quando um trabalhador for 

afectado por uma lesão ou doença decorrente do trabalho. 

13.1.9. Dever geral para com todos os utentes do Aquaparque 

• Garantir, tanto quanto possível, que todas as pessoas no local de trabalho não estejam 

expostas a riscos; 

• Garantir, tanto quanto for razoavelmente praticável, que os meios de acesso e saída sejam 

tais que as pessoas não sejam expostas a perigos. 

13.2. RESPONSABILIDADE DOS TRABALHADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS 

Os trabalhadores, colaboradores e prestadores de serviços, têm o dever principal e a 

responsabilidade de seguir as instruções de segurança que são dadas pelos gestores do 

Aquaparque, nomeadamente: 

13.2.1. Seguimento de instruções de higiene e segurança 

• Devem seguir as instruções dadas pelo gestor ou responsável sobre a manutenção correta 

do local de trabalho; 

• Manter a higiene e limpeza do local de trabalho a um nível satisfatório; 

• Participar em todos os treinamentos oferecidos no local de trabalho; 

• Participar em treinamentos de emergência; 

• Seguir as instruções sobre métodos de trabalho seguros. Todos os trabalhadores devem 

conhecer seu direito de recusar-se a seguir instruções ou procedimentos não seguros; 

• Garantir que não se coloquem a si mesmos ou a outros em risco no local de trabalho pelo 

uso de drogas, medicamentos ou outros produtos nocivos à saúde. 

13.2.2. Equipamento de proteção pessoal e vestuário 

• Devem usar equipamentos de proteção individual quando necessário, e / ou conforme as 

instruções; 

• Manter os equipamentos de proteção individual bem conservados. 

13.2.3. Não uso indevido ou danos ao equipamento 

• Não fazer mau uso ou danificar deliberadamente equipamentos, incluindo os equipamentos 

de emergência; 

• Fazer o uso do equipamento apenas para os fins para os quais se destinam, dentro dos 

requisitos normais de operação; 
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• Não fazer alteração dos sistemas de protecção das máquinas e equipamentos, a menos que 

seja instruído pelo responsável. 

13.2.4. Comunicação de perigos, ferimentos ou danos à saúde 

• Seguir as instruções para a correcção de perigos no local de trabalho; 

• Reportar imediatamente ao responsável todo o perigo ou risco que observa; 

• Reportar imediatamente ao gestor ou responsável, caso algum trabalhador seja afetado por 

uma lesão ou doença que possa afetar sua capacidade de trabalhar com segurança; 

• Comunicar ao gestor ou responsável, qualquer ferimento ou acidente sofrido pelo pessoal, 

incluindo a si mesmo, e danos ou defeitos ocorridos nas instalações ou equipamento. 

13.2.5. Colaboração com os gestores do Aquaparque 

• Assegurar que os contratos de trabalho sejam celebrados por escrito. 

• Colaborar com os gestores na manutenção e melhoria da saúde e segurança no local de 

trabalho; 

• Participar nos programas de treinamento organizados pelos gestores; 

• Conhecer e familiarizarem-se com o plano de biossegurança e com todos os protocolos de 

segurança do pessoal e da propriedade. 

13.3. EQUIPAMENTO DE EMERGÊNCIA E PROCEDIMENTOS 

Para além dos procedimentos de emergência constantes deste plano de biossegurança, no 

Aquaparque devem ser disponibilizados procedimentos de: 

•  Combate a incêndio 

•  Primeiros socorros 

•  Ambulância ou assistência externa 

•  Derrame de combustível 

•  Acidente químico 

•  Acidente de trabalho 

Para trabalhadores que exercem suas actividades isolados de outros, deve haver um 

procedimento de emergência apropriado para que possa ser dada assistência ou primeiros 

socorros de forma imediata. 

13.4. MEDICAMENTOS E DROGAS 

• Nenhum medicamento, além dos prescritos e itens de primeiros socorros, deve ser levado 

para qualquer local de trabalho dentro do Aquaparque; 
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• Nenhum trabalhador deve chegar ao posto de trabalho ou, no decurso do seu trabalho, sob 

qualquer influência de álcool ou droga; 

• Se o trabalhador estiver sob a influência de álcool ou drogas e a segurança de outros 

funcionários estiver em risco, o responsável deve remover o trabalhador do processo de 

trabalho até que o mesmo esteja em condições de trabalhar sem representar risco para a 

segurança; 

• O trabalhador que for afectado adversamente por uma medicação prescrita, deve ser 

autorizado a abandonar a actividade que esteja desenvolvendo, para não se colocar a si e 

aos restantes trabalhadores em risco de segurança; 

• Nenhum trabalhador pode operar veículos sob a influência de álcool ou drogas. 

13.5. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS 

• Em caso de ocorrência de uma intempérie (tempestade, ciclone, etc.), deve ser accionado 

um plano de contingência para lidar com a situação;  

• Em caso de existir perigo de inundações no Aquaparque, os trabalhadores devem ser 

abrigados em lugares seguros; 

• Devem existir instruções para casos de ocorrência de descargas atmosféricas (raios), 

devendo os trabalhadores seguir essas diretrizes; 

• Em dias de temperaturas extremamente quentes, os trabalhadores devem estar cientes dos 

sinais de alerta e devem ser treinados em como evitar a ocorrência de efeitos nocivos. 

• Quando existirem, más condições meteorológicas, o trabalhador que estiver a exercer suas 

actividades em água com certa profundidade, deve ser equipado com dispositivos de 

flutuação pessoais. 

13.6. VESTUÁRIO E CALÇADO  

• Onde houver risco de materiais pesados caírem sobre os pés dos trabalhadores, deverão ser 

usadas botas de segurança; 

• Os trabalhadores não devem usar roupa solta nas proximidades de peças de máquinas em 

movimento; 

• Devem ser usadas botas antiderrapantes leves em todas as áreas com piso molhado; 

• Devem ser usadas luvas durante o manuseamento de produtos, principalmente os químicos; 

• Deve ser usada proteção solar apropriada ao trabalhar ao ar livre (chapéu, protetor solar, 

camisas de manga lorga, óculos, etc.); 
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13.7. DOENÇAS INFECCIOSAS 

13.7.1. Principais microrganismos infeciosos que afetam o homem (zoonoses) 

No Aquaparque, deve ser monitorada a presença das seguintes bactérias que afetam a saúde 

tanto dos peixes como do homem (zoonoses): 

• Leptospira sp. 

• Yersinia spp. 

• Vibrio spp. 

• Aeromonas hydrophila 

• Clostridium perfringens e C. Botulinum 

• Erysipelothrix rhusiopathiae 

• Mycobacterium Spp 

• Bactérias resultantes da contaminação durante o processamento de produtos aquáticos tais 

como: Salmonella spp., Shigellaspp., Staphylococcus aureus, Pseudomonas spp., e 

Streptococcus spp. 

• Bactérias cuja acção causa intoxicação e outros microrganismos que produzem toxinas. 

 Os parasitas listados abaixo também podem afetar a saúde dos peixes e do homem: 

• Nemátodos – Anasakis simplex, Pseudoterranova decipiens, e Eustrogylides spp. 

• Céstodos – Diphyllobothrium latum 

• Tremátodos – Clonorchis sinensis, Opisthorchis spp., Heterophyes hetrophyes e 

Nanophyetus salincola. 

• Protozoários – Cryptosporidium sp. e Giardia sp. 

13.7.2. Cuidados a ter para evitar contaminação por doenças 

• Lavar sempre as mãos após o trabalho e antes de comer ou beber; 

• Proteger os ferimentos com pensos ou ligaduras impermeáveis antes do trabalho; 

• Em caso de accidente em que haja ferimento ou corte, deve-se lavar imediatamente a ferida 

com sabão e água ou antisséptico, cobrindo-o depois com penso; 

• Usar luvas ao manusear animais e produtos; 

• Lavar as mãos após a administração de primeiros socorros; 

• Os itens pessoais como lâminas de barbear e escovas de dentes não devem ser 

compartilhados; 

• As áreas de trabalho e os pisos devem ser mantidos limpos com detergentes ou 

desinfetantes; 
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• Assegurar o descarte higiênico dos efluentes; 

• As doenças infeciosas e zoonoses devem ser relatadas às autoridades de saúde. 

13.7.3. Prevenção de doenças da pele e de danos oculares 

• Usar um chapéu de abas largas ou boné com aba; 

• Usar uma camisa com mangas compridas e gola para garantir a proteção das costas, ombros 

e braços e calças compridas para proteger as pernas; 

• Sempre que possível, usar óculos de sol com um factor de proteção adequado e lentes com 

99,9% de redução de reflexo, para protecção contra a catarata e cancro do olho; 

• Sempre que possível abrigar-se em áreas de sombra nas horas de alto risco (10:00 – 16:00 

h); 

• Os tractores e outros veículos do Aquaparque, devem possuir proteção solar; 

• Fornecer áreas de sombra nas áreas de limpeza e processamento do pescado; 

• Consultar um médico nos primeiros sinais de qualquer cancro de pele. 

13.7.4. Protecção contra o calor 

• Os telhados e as paredes devem possuir isolamento; 

• No tempo quente, usar ventiladores para baixar a temperatura; 

• Instala ventilação de extração em torno do equipamento de produção de calor; 

• Providenciar áreas de descanso com sombra; 

• Fornecer água desinfectada e se possível refrigerada, para consumo dos trabalhadores;   

• Programar os trabalhos mais pesados para os horários mais frescos do dia; 

• Em caso de um trabalhador ser severamente afectado por uma vaga de calor deve: 

o Remover o trabalhador da zona de calor para uma área fresca; 

o Refrescar a pessoa com um jacto de água e ventilação; 

o Remover o excesso de roupa; 

o Se o trabalhador estiver consciente, dar-lhe de beber água fresca, mas não fria;  

o Não se deve dar sal ou álcool ao trabalhador atingindo por hipertermia; 

o Procurar assistência médica. 

13.8. MANUTENÇÃO DOS LOCAIS DE TRABALHO 

• Todas as áreas devem ser mantidas livres de resíduos e em bom estado; 

• Os pavimentos húmidos devem ser revestidos com material antiderrapante, para evitar 

quedas e ferimentos dos trabalhadores; 
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• Quaisquer revestimentos de piso devem ser firmemente fixados ao chão e reparados sempre 

que necessário; 

• Quaisquer derrames de natureza oleosa devem ser limpos imediatamente e os resíduos 

devem ser eliminados imediatamente seguindo os procedimentos adequados; 

• Todas as saídas, aproximações e áreas imediatamente fora das saídas devem ser mantidas 

livres de obstrução; 

• Os equipamentos e ferramentas eléctricas portáteis, devem ser desligadas quando não 

estiverem em uso; 

• Todos os cabos de extensão devem estar em boas condições; 

• Todos os pesticidas, produtos químicos e outras substâncias devem ser armazenados em 

local seguro; 

• A iluminação deve ser adequada e suficiente para manter boa visibilidade em todas as 

áreas; 

• Todo o lixo deve ser colocado em recipientes apropriados os quais devem ser esvaziadas 

regularmente; 

• Deve assegurar-se que não haja acumulação de detritos inflamáveis e lixo nas instalações 

do Aquaparque. 

13.9. INSTALAÇÕES NO LOCAL DE TRABALHO 

• Dentro do Aquaparque, devem existir instalações sanitárias adequadas (casas de banho, 

lavatórios de mãos e quando possível chuveiros) para garantir a higiene dos trabalhadores; 

• As instalações sanitárias devem estar convenientemente localizadas, adequadamente 

projetadas e construídas, com cobertura, ventiladas e equipadas de acordo com os seus fins, 

com pavimentos, paredes e tectos que podem ser facilmente limpos; 

• As instalações sanitárias devem ter locais para o descarte correto de resíduos e devem ser 

mantidas em condições limpas. Deve ser fornecida água, papel higiênico e sabão para a 

higienização dos utentes; 

• Onde for necessário, deve ser providenciada uma área adequada para a troca de roupa, 

asseio pessoal, e consumo de refeições; 

• Deve estar disponível nas áreas de trabalho água potável fresca pronta para o uso dos 

trabalhadores. A água deve estar desinfectada e a fonte não deve estar dentro das 

instalações sanitárias; 

• As fontes de abastecimento de água não potável devem estar sinalizadas convenientemente 

como a inscrição “água imprópria para consumo humano”. 
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13.10. SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO ELÉCTRICO 

• Não devem ser usados roupas soltas, joias soltas e cabelos compridos a menos de um metro 

de equipamento em operação; 

• Todas as tomadas eléctricas devem estar protegidas contra uso acidental; 

• Os trabalhadores que operam máquinas e ferramentas eléctricas, devem estar sempre 

equipados com o equipamento de proteção individual fornecido; 

• Os botões de paragem de emergência devem estar ao alcance do operador durante as 

condições normais de operação; 

• As instalações devem possuir sistemas de aterramento correctamente ligados; 

• Os trabalhos de reparação elétrica devem ser realizados somente por eletricista qualificado; 

• As crianças e visitantes, não devem ser autorizados a entrar em áreas de instalações e 

equipamentos de trabalho; 

• Deve existir vedação apropriada para impedir o acesso de pessoas não autorizadas a áreas 

onde existem instalações e máquinas eléctricas em funcionamento. Os acessos a estas áreas 

devem estar trancados quando o equipamento não estiver em uso. 

13.11. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS 

• Os extintores de incêndio devem estar em locais claramente marcados, etiquetados e 

prontos a serem usados; 

• Deve ser feita verificação e manutenção dos extintores em intervalos regulares por pessoal 

especializado; 

• Todos os trabalhadores devem receber treinamento adequado em estratégias de prevenção 

e combate a incêndios; 

• Nas instalações do Aquaparque deve estar identificada uma zona de concentração para o 

caso de ocorrência de um incendio e estarem claramente identificadas as rotas de evacuação 

desde cada local de trabalho;  

• Em caso de incendio, devem ser seguidos os procedimentos de evacuação de emergência; 

• Em situação de combate a um incêndio, os trabalhadores e todos afetados devem selecionar 

rotas de fuga antes de entrar na zona de fogo; 

• As saídas de edifícios devem estar livres para evitar obstruções em caso de fuga por 

incendio; 

• Devem ser realizados regularmente ensaios de combate a incêndio; 

• Os detritos inflamáveis e o lixo devem ser removidos regularmente para garantir que não 

haja risco adicional de incêndio; 
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• Todas as mercadorias e substâncias perigosas devem ser armazenadas corretamente para 

reduzir o risco de incêndio; 

• Todos os motores de combustão devem ter sistemas de exaustão adequados e para-raios; 

• Os trabalhadores devem conhecer o procedimento e os detalhes de contacto do responsável 

de controlo de incêndio. 

13.12. PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS 

• Devem existir caixas de primeiros socorros instaladas nos locais de maior concentração de 

trabalhadores; 

• A caixa de primeiros socorros deve estar localizada num local de fácil acesso aos 

trabalhadores; 

• A caixa de primeiros socorros deve estar claramente identificada; 

• A caixa de primeiros, deve incluir os itens necessários para responder aos potenciais 

perigos num local de trabalho específico; 

• As instalações devem ter uma área limpa e livre de contaminação onde os trabalhadores 

feridos possam ser tratados; 

• Uma pessoa com qualificação para prestar os primeiros socorros, deve ter acesso a tempo 

inteiro às instalações para tratamento de trabalhadores acidentados. Caso a pessoa treinada 

não esteja prontamente disponível no local de trabalho, deve estar contactável por telefone 

ou rádio; 

• Os trabalhadores devem ser treinados em como contactar os serviços de saúde mais 

próximo e dar instruções para a localização do local de trabalho em caso de emergência;  

• Deve ser colocada em local visível próximo à caixa de primeiros socorros, uma lista de 

números de contacto de emergência; 

• Devem ser mantidos registos como: 

o Formulário de registo de acidentes preenchido para todos os casos de ferimentos 

decorrentes do trabalho e que prejudiquem a saúde do trabalhador; 

o  Junto à caixa de primeiros socorros, deve ser mantido um livro de registos de 

accidentes e do tratamento proporcionado ao trabalhador; 

o As autoridades competentes devem ser notificadas sobre ocorrência de acidentes 

e doenças.  

• Investigações mais profundas de acidentes devem ser levadas a cabo em casos em que o 

trabalhador acidentado precise de mais atenção médica, como tratamento hospitalar;  
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• Qualquer fatalidade ou ferimento grave deve ser comunicado às autoridades competentes 

imediatamente. 

13.13. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

O vestuário e o equipamento de proteção individual para os trabalhadores, devem estar de 

acordo com as normas e padrões recomendadas.  

• Os principais equipamentos são: 

o Capacete de Segurança 

o Protetores para os olhos  

o Luvas  

o Calçado  

o Protetores da pele (protetor solar)  

o Roupa para proteger a pele contra queimadura pelo calor ou fogo  

o Roupa para proteger a pele contra produtos químicos tóxicos e voláteis 

• No local de trabalho deve usar-se sempre calçado adequado (nunca usar calções, sandálias 

ou chinelos); 

• Deve usar-se equipamento de proteção individual adequado sempre que o procedimento de 

trabalho o exigir;  

• Ao manusear produtos químicos e substâncias perigosas devem usar-se luvas; 

• Quando os níveis de ruído excederem o limite aceitável deve ser usada proteção auditiva; 

• Todos os trabalhadores devem ser treinados na seleção, uso e manutenção de equipamentos 

de proteção individual e roupas; 

• Toda a roupa e equipamento de proteção individual, deve ser verificado regularmente 

quanto à sua integridade, sendo substituído se necessário;  

• Todas as roupas e equipamento de protecção devem ser limpos regularmente; 

• As roupas e equipamentos de proteção devem ser armazenados em embalagem, em local 

seco e limpo, o mais próximo possível da área de trabalho; 

• A proteção respiratória deve ser armazenada em bolsa lacrada quando não for usada. 

13.14. SEGURANÇA BIOLÓGICA 

Durante as operações do Aquaparque, particularmente em trabalhos laboratoriais, serão 

manipuladas diferentes substâncias que por sua volatilidade e toxicidade exigem que o 

manipulador esteja protegido contra contaminação. Entre os dispositivos usados estão as 

capelas e as cabines de segurança biológica.   
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13.14.1. Capelas 

Capelas são câmaras destinadas à manipulação de reagentes e substâncias tóxicas e voláteis. As 

capelas permitem também trabalhar num ambiente completamente esterilizado para 

manipulações químicas e biológicas. Estes dispositivos são fechados por todos os lados e com 

uma tampa frontal a qual é parcialmente aberta durante a manipulação dos reagentes. A capela 

possui também um sistema de extracção dos gases contidos em seu interior.  

Os frascos contendo reagentes devem ser abertos apenas dentro da capela, com o sistema de 

exaustor ligado e com a tampa frontal parcialmente aberta, com espaço suficiente apenas para 

introduzir os braços.  

Apesar do manipulador de reagentes tóxicos voláteis estar a trabalhar dentro da capela com os 

reagentes tóxicos e perigosos ainda é obrigatório o uso de equipamento de proteção individual 

(EPI) para este tipo de manipulação, como óculos de segurança, luvas e para produtos muito 

concentrados, podem ser usadas máscaras com sistema de filtração.  

13.14.2. Cabines de segurança biológica 

As cabines de segurança biológica (CBS) têm por objetivo proteger o operador, o meio 

ambiente e as amostras manipuladas. Durante a manipulação de meios líquidos e amostras 

podem ser gerados aerossóis (desprendimento de partículas microscópicas) que podem conter 

agentes infecciosos como vírus e bactérias. O sistema de cabines de segurança faz com que o 

ar no interior da cabine circule, evitando a formação de aerossóis e que os agentes infecciosos 

permaneçam dentro da cabine. 

Existem diversas classes de CBS (Classe I, II e III), dependendo do grau de segurança 

necessário e nível de perigo dos agentes biológicos envolvidos nas actividades.  

Nas CBS Classe I, o ar é aspirado para a cabine através da abertura frontal, circulando pelo seu 

interior e sendo depois eliminado por um condutor na parte traseira da cabine, passando antes 

por um filtro especial (filtro HEPA4).  

                                                        
4 HEPA: do inglês “High Efficiency Particulate Arrestance”  tecnologia empregada em filtros de ar com alta 
eficiência na separação de partículas 
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As CBS de Classe II diferem das anteriores por proteger também o interior da cabine de 

contaminações externas. O ar que entra na cabine passa antes por um filtro do tipo HEPA e 

assim tanto o operador quanto amostras são protegidas de contaminações. Neste sistema, 70% 

do ar é recirculado dentro da cabine e 30% é expelido, depois de passar por outro filtro HEPA. 

As CBS Classe III oferecem maior proteção para o operador e é o tipo indicado para uso com 

agentes biológicos que representam grande risco. O ar expelido da cabine passa por um sistema 

de filtração com 2 filtros HEPA e actua com pressão negativa, ou seja, nenhum ar sai da cabine 

a não ser pelo sistema de filtragem. A manipulação na CBS Classe III deve ser realizada com 

luvas grossas de borracha presas a mangas na parte frontal da cabine, sendo essa totalmente 

vedada.  

Durante o trabalhar com cabines de segurança biológica, independentemente de sua classe de 

segurança, devem ser tomados alguns cuidados, antes, durante e após a operação na CBS, para 

garantir qualidade do trabalho e segurança do meio ambiente e do operador.  

Após a manipulação das CBS, devem ser tomados cuidados para mantê-los em perfeitas 

condições para o uso a que estão destinados. Entre os cuidados a ter está a limpeza usando 

produtos como sabão e hipoclorito de sódio, a desinfecção com álcool 70% e esterilização com 

luz ultravioleta. 

13.15. TREINAMENTO E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 

Os trabalhadores recém ingressados ao Aquaparque, devem receber instrução e treinamento 

sobre segurança antes de iniciar o trabalho. 

• A instrução e treinamento devem incluir: 

o Instruções gerais sobre o local de trabalho 

o Políticas e procedimentos de segurança do local de trabalho 

o Identificação e aconselhamento sobre processos e áreas de trabalho perigosos 

o Relato de procedimentos de risco 

o Evacuação de emergência e prestação de primeiros socorros 

o Procedimento de combate a incêndio 

o Equipamento de proteção individual e vestuário 

o Procedimentos para relato de acidentes, doenças e emergência 

o Resolução de problemas 

• O treinamento no trabalho deve ser administrado por um supervisor; 

• Em caso de introdução de novo equipamento ou um novo processo de trabalho, deve-se 

proporcionar treinamento adequado aos trabalhadores; 
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• Os certificados e licenças dos equipamentos e máquinas devem permanecer sempre 

actualizados; 

• Os registos do treinamento realizado devem ser arquivados adequadamente. 

 

 
 

  



Plano de Biossegurança – AquaCC Inhassunge 
 

73 
 
 

14. MONITORAMENTO DO PLANO DE BIOSSEGURANÇA 
O plano de biossegurança do Aquaparque de Inhassunge, é um instrumento que deve ajudar a 

identificar e avaliar os riscos de biossegurança através de procedimentos e instrumentos de 

gestão. No entanto, o plano precisa ser revisto rotineiramente, para garantir que continue a 

abordar os riscos de biossegurança de forma eficaz e com uso mínimo de recursos em sua 

implementação efetiva.  

A auditoria de rotina do plano pode ser usada para identificar aspectos como: a implementação 

adequada dos planos de biossegurança; a manutenção de registros apropriados e actualizados; 

rastreabilidade do estoque para fins epidemiológicos; avaliação da eficácia das medidas 

especificadas nos planos de biossegurança; atualização dos planos, adaptando-os aos  padrões 

existentes, à medida que os riscos mudam com o tempo; e auxiliar na comunicação entre o 

Aquaparque, o sector de aquacultura, as autoridades e todas as partes interessadas. 

As razões para proceder à revisão extraordinária do plano de biossegurança, podem estar 

relacionadas com mudanças nas operações produtivas do Aquaparque, como o incremento dos 

níveis de produção, a remodelação da infraestrutura ou construção de novas unidades de 

produção, mudanças nos procedimentos de manejo, ou a ocorrência de um incidente de 

biossegurança. 

A auditoria interna das instalações de produção, pode ajudar a identificar pontos fracos nos 

planos de biossegurança e permitir uma gestão adaptativa, para manter as melhores práticas de 

biossegurança, considerando que os riscos mudam com o tempo. As auditorias internas ao plano 

de biossegurança do Aquaparque devem ser feitas de forma periódica, abordando os aspectos 

julgados pertinentes, os quais devem ser documentados.  

Por outro lado, deverá ser solicitada a realização periódica de auditoria independente, para 

auxiliar na identificação de fontes, vetores e potenciais agentes de pragas e doenças. A auditoria 

externa, para além de dar maior garantia ao público e às instituições reguladoras sobre a 

responsabilidade ambiental do Aquaparque, poderá ajudar a integrar os aspectos de 

biossegurança internos com as de estabelecimentos similares a nível nacional e internacional. 

14.1. PROCEDIMENTOS DE MONITORAMENTO E AUDITORIA DO PLANO DE 
BIOSSEGURANÇA 

• Anualmente, deve ser realizada auditoria interna ao plano de biossegurança do 

Aquaparque, para verificar se continua a abordar de forma eficaz todos os aspectos de 

biossegurança do estabelecimento; 



Plano de Biossegurança – AquaCC Inhassunge 
 

74 
 
 

• Deverá ser feita revisão extraordinária ao plano, quando for identificado algum aspecto de 

biossegurança importante que não tenha sido consagrado no plano actual, ou quando 

ocorrer uma situação de emergência que obrigue a mudança de procedimentos importantes 

na unidade de produção; 

• A cada três anos, será solicitada a realização de uma auditoria externa ao plano, a qual será 

realizada por especialistas ou instituições acreditadas, que deveram assegurar que o plano 

aborda todas as matérias de biossegurança e que esteja a ser implementado de forma eficaz; 

• Todas auditorias (internas e externas), devem ser documentadas, para servirem de material 

de consulta que deve ajudar a analisar o historial do Aquaparque em matéria de 

biossegurança. 
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15. TREINAMENTO DE PESSOAL  
O plano de biossegurança é um instrumento que ajuda na identificação e avaliação de riscos de 

biossegurança com potencial de comprometer a produção aquícola. Sendo o Aquaparque um 

estabelecimento cujo objectivo principal é o de produzir organismos aquícolas obedecendo as 

melhores prácticas de maneio ambiental, é fundamental que o plano de biossegurança seja 

conhecido e assumido por todos os utentes. 

Para que todos os funcionários do Aquaparque possam entender suas responsabilidades na 

manutenção da biossegurança, devem ser realizados treinamentos regulares, nos quais serão 

tratados os temas consagrados no plano de biossegurança, particularmente os procedimentos de 

rotina. 

Os riscos de biossegurança não se limitam só a um estabelecimento de aquacultura, pois existe 

certo grau de interligação com o entrono e, as questões ambientais são mais abrangentes, indo 

mais além de uma determinada área. Neste sentido, é pertinente que as acções de treinamento 

em questões de biossegurança, possam incluir também intervenientes externos ao Aquaparque, 

como os agentes do Estado e de estabelecimentos vizinhos.   

Deverá ser realizado um curso de capacitação em biossegurança para todos os funcionários do 

Aquaparque, pelo menos uma vez ao ano. A participação no treinamento deve ser documentada 

e o aprendizado avaliado. 

Nos cursos de capacitação devem ser convidados funcionários de instituições do sector de 

aquacultura e operadores de estabelecimentos aquícolas próximos, os quais para além de se 

informarem dos procedimentos de biossegurança particulares do Aquaparque, poderão 

compartilhar suas próprias experiências na matéria.  

A capacitação em biossegurança deve permitir:  

• Que todos os funcionários tenham conhecimento claro dos procedimentos de 

biossegurança do Aquaparque; 

• Que cada funcionário entenda suas responsabilidades particulares para a implementação e 

manutenção da biossegurança do Aquaparque; 

• Que os funcionários conheçam os riscos de ocorrência de doenças dos organismos e o papel 

do plano de biossegurança e de cada funcionário na gestão dos riscos de doenças;  

• Que todo pessoal seja capaz de reconhecer os sinais de problemas sanitários dos animais, 

conheçam os sinais clínicos da doença, a suscetibilidade do hospedeiro e a variedade de 

parâmetros ambientais que podem precipitar o aparecimento de surtos de doenças;  
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• Que todos conheçam os procedimentos de emergência que devem ser implementados em 

caso de um surto epidémico;  

• Que todos conheçam as principais vias de transmissão de doenças e os procedimentos para 

evitar a entrada de patógenos e doenças para o Aquaparque, sua transmissão entre as 

unidades de produção e para o exterior do Aquaparque;  

• Que todos saibam avaliar os riscos de transmissão de doenças a partir dos insumos usados 

em cada sector (ração, produtos fitossanitários, fertilizantes, água, etc.). 

• Que todos utentes conheçam os procedimentos de recolha e tratamento dos resíduos 

produzidos no Aquaparque e a forma correcta de descarte para evitar a contaminação 

ambiental; 

• Que todos os funcionários conheçam os principais aspectos de gestão ambiental do 

Aquaparque.  
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16. CONFIGURAÇÃO INSTITUCIONAL 

16.1. ESTRUTURA ORGÂNICA DO AQUAPARQUE  

A figura 6, apresenta a estrutura orgânica do Aquaparque proposta por Tinga (2018) no 

“Modelo de Plano de Negócio do Aquaparque do Aquaparque do Distrito de Inhassunge – 

Zambézia”. 

 

Figura 5: Estrutura orgânica proposta para o Aquaparque 

	

 

Para a gestão do Aquaparque sugeriu-se uma estrutura simplificada com duas unidades 

orgânicas, sendo uma administrativa e outra técnica. Estas unidades orgânicas estão sob a 
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gestão do Director Geral que responde a um Conselho de Administração, sendo este um órgão 

colegial que tem a participação do sector privado devidamente representado pelos seus órgãos. 

Para operacionalizar esta estrutura será produzido um regulamento interno de funcionamento 

para reger: 

• A periodicidade e funcionamento do comité de gestão e o conselho de direcção, que deve 

incluir a participação do sector privado, no âmbito da parceria público-privada e seu 

relacionamento com o sector público – Governo na área de gestão pesqueira; e 

• A administração geral do Aquaparque, que inclui as duas unidades orgânicas e centros 

produtivos, tais como: 

o Centro de engorda e treinamento de piscicultores – inclui a unidade de 

produção de alevinos;  

o Centro de produção de ração;  

o Centro de processamento da produção final e mercados. 

16.2. RESPONSABILIDADE DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE BIOSSEGURANÇA   

A implementação da biossegurança na aquacultura é uma responsabilidade compartilhada, onde 

cada indivíduo envolvido desempenha um papel diferente, mas crítico na implementação 

do programa global. Para que a biossegurança seja eficaz, é necessário comprometimento em 

todos os níveis da indústria aquícola, desde o controlo da propagação de doenças infecciosas 

a nível internacional, o desenvolvimento de controlos nacionais, até a implementação de 

práticas adequadas a nível local.  

Nestes termos, a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) monitora o status internacional 

de doenças, o Governo (através da Direcção de Serviços de Veterinária e o Instituto Nacional 

de Inspecção do Pescado) é responsável pelo controlo da biossegurança dentro dos limites 
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nacionais, enquanto os operadores da indústria da aquacultura são responsáveis pela 

biossegurança dentro das suas empresas ou unidades de produção. 

 

 

Figura 6: Hierarquia da implementação de medidas de biossegurança 

Os principais elementos da biossegurança incluem, controlo legislativo prático e apropriado, 

métodos adequados de diagnóstico e detecção de doenças infecciosas, métodos de desinfecção 

e erradicação de agentes patogénicos, fontes seguras de alevinos e reprodutores de alta 

qualidade e boas práticas de gestão. 

Ao nível local, a implementação de um plano eficaz de medidas de biossegurança é essencial 

na redução do risco de introdução de doenças no Aquaparque. Isso segue o princípio 

fundamental de que a prevenção é melhor que o tratamento. É amplamente aceite que a 

prevenção de doenças na aquacultura é economicamente mais acessível que o tratamento. 

O Regulamento de Saúde Animal (Decreto nº26/2009 de 17 de Agosto), bem como o 

Regulamento Geral para o Controlo Hígio-Sanitário dos produtos Alimentares de Origem 

Aquática (Decreto nº 76/2009 de 12 de Novembro) reconhecem a importância de medidas 

eficazes de biossegurança para restringir a disseminação de doenças. Estes instrumentos 

preconizam que os operadores implementem um plano ou medidas de biossegurança nas suas 

unidades de produção como condição necessária para que sejam autorizados a exercer suas 

actividades. Esses instrumentos legais permitem aos operadores a identificar medidas de 

biossegurança que possam ser aplicáveis nas suas unidades de produção. Neles são descritas as 

medidas de biossegurança que podem ser implementadas pelos criadores de animais incluindo 

aquacultores e comerciantes. 
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16.3. GESTOR DE BIOSSEGURANÇA PARA O AQUAPARQUE 

Ao nível do aquaparque, é importante que seja identificado um indivíduo, entre os 

trabalhadores, que tenha a responsabilidade de garantir que as medidas de biossegurança sejam 

implementadas.  

O gestor de biossegurança será responsável por manter e actualizar o plano de medidas de 

biossegurança, além de atestar sua eficácia por meio do uso e manutenção de registos. O gestor 

de biossegurança terá ainda a responsabilidade de garantir que os trabalhadores recebam 

treinamento em questões de biossegurança e os visitantes estejam cientes das medidas que 

devem respeitar ao entrarem no aquaparque (figura 7). É recomendável que seja indicado um 

gestor de biossegurança adjunto para os casos em que gestor principal não estiver disponível. 

O gestor de biossegurança deve trabalhar em colaboração com os serviços de sanidade animal. 

É importante identificar um profissional de sanidade animal (veterinário) ou, se apropriado, um 

consultor de sanidade de animais aquáticos, especializado ou com conhecimento em questões 

de sanidade de animais de aquacultura.  

 

Figura 7: Pirâmide de responsabilidades pela implementação de medidas de biossegurança 
no Aquaparque 

 

Aprovar leis e normas, fiscalizar o cumprimentoDNSV/INIP

Gestor do Aquaparque Garantir a  desenho e implementação das medidas de biossegurança no 
aquaparque

Assegurar  implementação das medidas de biossegurança
Monitorar a implementação das medidas de bissegurança
Registo de ocorrência de doenças
Propor actualizações ao plano de biossegurança
Proporcionar treinamento aos trabalhadores 

Implementar as medidas de biossesgurança
Identificação primária de doenças
comunicação ao gestro sobre ocrrência de doença na unidade de 
produção

Gestor de biossegurança do 
Aquaparque

Trabalhadores do Aquaparque
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17. MANUAL DE OPERAÇÕES 
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Objectivo 

Gerir o risco de transmissão de patógenos e doenças de organismos aquáticos através das 

pessoas que entram ou saem do Aquaparque. 

Acção 

Garantir que todas as pessoas que ingressam ou saem das instalações cumprem com os 

procedimentos de biossegurança, de forma a evitar a introdução e a disseminação de doenças 

para o Aquaparque e deste para o exterior. 

Publico alvo 

Funcionários e visitantes do Aquaparque, incluindo os executantes de obras (empreiteiros), 

fornecedores, clientes e funcionários governamentais. 

Responsável pela monitorização 

Gestor de biossegurança do Aquaparque  

Procedimento de acesso ao Aquaparque 

• A entrada ao Aquaparque deve ser feita somente pelas entradas identificadas para o acesso 

do pessoal; 

• Os acessos devem estar permanentemente vigiados, para restringir o tráfego de pessoas e 

veículos não autorizados; 

• Os visitantes que passam pelos portões devem ser avaliadas para identificar o risco de 

biossegurança que possam representar, fazendo-se o preenchimento de formulários onde 

deve ser indicada a procedência do visitante e especificar se tive contacto com outra 

unidade de aquacultura; 

• Ao aceder às instalações do Aquaparque, devem ser explicadas as regras de biossegurança 

a todos os visitantes, indicando-se as áreas e as vias permitidas para a circulação e o tipo 

de Equipamento de Protecção Individual (EPI) que deve ser usado em cada local; 

• Todas as pessoas que entram ou saem do Aquaparque (funcionários e visitantes) devem 

desinfectar suas mãos e calçado nos manulúvios e pedilúvios; 

• Todos os trabalhadores e visitantes, devem usar EPI, quando acederem a lugares sensíveis 

do Aquaparque, como as áreas de quarentena e de reprodução; 

• Durante sua permanência nas instalações do Aquaparque, os funcionários devem usar 

roupas e calçado próprios do local (uniformes), as quais não devem ser levadas para o 

exterior das instalações; 

• Os trabalhadores e visitantes que acedem a áreas onde é exigido o uso de EPI’s, devem fazer 

a troca do vestuário nas zonas apropriadas; 
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• O acesso a áreas sensíveis, como as unidades de reprodução e de quarentena, só será 

permitida ao pessoal afecto ao local;  

• As unidades de produção devem ser geridas de forma separada, com base no seu nível de 

risco, havendo equipas de trabalho alocadas especificamente para cada área de produção; 

• Caso os funcionários tenham que transitar entre diferentes compartimentos de produção, 

devem primeiro visitar as unidades que exigem maior nível de sanidade (áreas de 

reprodução), ficando as áreas menos sensíveis ou contaminadas para o último lugar. 
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Objectivo 

Gerir o risco de transmissão de doenças pela movimentação de animais para o Aquaparque, a 

movimentação entre os diferentes compartimentos do Aquaparque e deste para o exterior.  

Acção 

Controlar a entrada e a circulação dos organismos aquáticos no Aquaparque, evitando a 

introdução de patógenos através de animais vindos do exterior, ou a partir de outros 

compartimentos dentro do Aquaparque, garantindo um alto estado de sanidade dos organismos 

em cultivo. 

Publico alvo 

Todos os trabalhadores encarregados pelo manejo dos animais na área de produção. 

Responsável pela monitorização 

Gestor de biossegurança do Aquaparque  

Procedimento para o movimentos de animais 

• Os animais só poderão ser introduzidos no Aquaparque, quando tiverem um bom estado 

sanitário, comprovado através de um certificado sanitário emitido pela autoridade 

competente, ou uma guia de envio onde deve constar a procedência e indicação de que os 

animais são livres de patologias de notificação obrigatória; 

• Se o estado sanitário dos animais for desconhecido, estes devem ser isolados na área de 

quarentena, até que sejam feitas análises para verificar que não estejam infectados por 

alguma patologia que possa representar um risco de contaminação para outros animais em 

cultivo no Aquaparque; 

• A movimentação de animais entre os diferentes compartimentos do Aquaparque, só deve 

ser feita após a confirmação de que não possuem nenhuma patologia que possa representar 

risco de transmissão de doenças para outros lotes em cultivo; 

• As entradas de água para os tanques de cultivo devem estar protegidas com redes de 

filtragem para impedir a passagem de animais vindos do exterior e, as saídas devem possuir 

redes para impedir a fuga dos animais em cultivo para o ambiente externo; 

• Controlar e impedir a presença de animais predadores terrestres (aves, roedores, cães, gatos, 

etc.) nas instalações de produção; 

• Caso sejam detectados animais doentes em algum compartimento do Aquaparque, deve-se 

evitar o contacto com outras populações saudáveis, até que seja conhecida a causa e 

resolvida a situação; 
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• Os animais doentes ou mortos devem ser removidos e descartados das unidades de 

produção o mais rápido possível, seguindo os procedimentos de descarte descritos na 

secção 10. 
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Objectivo 

Gerir o risco da introdução e disseminação de doenças através dos meios circulantes, 

equipamentos, materiais e insumos usados no Aquaparque. 

Acção 

Orientar a circulação de veículos e a movimentação de equipamentos, materiais e insumos nas 

instalações do Aquaparque, de forma a reduzir o risco de introdução e transmissão de doenças. 

Publico alvo 

Todos os trabalhadores encarregados pela condução de veículos, operação de equipamentos, 

gestão de materiais e insumos. 

Responsável pela monitorização 

Gestor de biossegurança do Aquaparque  

1. Circulação de veículos  

• Todos os veículos que acedem ao Aquaparque (carrinhas, camiões, reboques, tractores, 

etc.) e embarcações (barcos, barcaças, etc.), devem ser estacionados no parque de 

estacionamento de veículos, e no ancoradouro de embarcações, localizados na parte externa 

da vedação principal do estabelecimento; 

• Só será permitido o ingresso e a circulação nas instalações do Aquaparque de veículos que 

tenham que fazer operações de transporte relacionados com as actividades de produção, 

nomeadamente, o transporte de insumos e materiais, transporte de animais, transporte de 

resíduos, transporte de água e outros itens necessários para a cadeia produtiva;  

• Qualquer veículo que entra no Aquaparque, deve ser avaliado quanto ao risco de 

biossegurança que representa, fazendo-se o registo em formulário; 

• Os veículos só devem circular nas vias indicadas e estacionar somente nas áreas designadas 

para cada veículo; 

• A limpeza e a desinfecção dos meios circulantes que entram ou saem do Aquaparque, 

devem ser feitos somente nas instalações designadas para o efeito. 

2. Movimento de equipamento, materiais e insumos 

• Todos os insumos, materiais e equipamentos (água, rações, fertilizantes, produtos 

fitossanitários, tanques, balanças, caixas, redes, cordas, cestas, boias, contentores, 

vestuário, calçado, aparelhos de monitoramento da qualidade da água, equipamento 

laboratorial, etc.) devem ser avaliados quanto a possíveis riscos de biossegurança quando 

introduzidos no Aquaparque, ou quando transportados entre as diferentes unidades de 

produção; 
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• Para os insumos que ingressam nas áreas de quarentena e reprodução (áreas sensíveis) deve 

ser indicado sua proveniência, uso pretendido e possíveis cuidados a ter para evitar-se 

algum risco de biossegurança; 

• A carga e descarga de produtos, insumos e materiais, deve ser feita somente nas áreas 

designadas; 

• O armazenamento e conservação de qualquer produto, material, insumo ou equipamento, 

deve ser feito somente nos armazéns indicados para cada tipo de insumo; 

• O equipamento destinado para ser usado em diferentes unidades de produção, deve ser 

limpo e desinfetado antes da movimentação entre as unidades; 

• O equipamento usado para conter ou transportar materiais residuais, deve ser limpo e 

desinfetado antes de retornar a qualquer área de produção. 
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Objectivo 

Gerir o risco de entrada e transmissão de doenças para dentro e fora do Aquaparque através da 

água.  

Acção 

Controlar a água que ingressa e sai das unidades de cultivo, de forma a reduzir os riscos de 

introdução de patógenos e doenças que possam afectar os organismos aquáticos, tanto no 

Aquaparque, como nos corpos receptores de águas residuais.  

Publico alvo 

Todos os trabalhadores encarregados pelo manejo da água, incluindo os operadores de bombas, 

trabalhadores de tanques e controladores de parâmetros ambientais. 

Responsável pela monitorização 

Gestor de biossegurança do Aquaparque  

Gestão da qualidade da água nas unidades de produção 

• Deve ser feito monitoramento periódico da fonte de água (rio dos Bons Sinais), fazendo-se 

a medição de parâmetros físico-químicos e biológicos que tem influência sobre a sanidade 

dos animais aquáticos (temperatura, pH, salinidade, oxigénio dissolvido, concentração de 

sólidos, concentração de bactérias, presença de produtos tóxicos, entre outros); 

• Antes de fazer a bombagem de água do rio dos Bons Sinais, o operador de bombas deve 

certificar que não exista nenhum contaminante visível na água, como combustíveis ou 

material suspenso que possa ser introduzido nas unidades de produção;    

• O fluxo de água dentro do Aquaparque, será manejado de forma a prevenir a disseminação 

de doenças entre as diferentes unidades de produção ou populações com diferente nível de 

sanidade; 

• As entradas e saída de água do Aquaparque devem ser sempre instaladas de forma a que 

não haja nenhum cruzamento entre a água proveniente da fonte e a água vinda das unidades 

de produção; 

• A água que abastece as unidades de produção, irá circular por um canal principal, que 

abastece primeiro as unidades de reprodução e termina na área de engorda; 

• A água que abastece as unidades de produção, deverá passar sempre por filtros colocados 

nas entradas dos tanques, para impedir a entrada de material particulado; 

• A água residual proveniente da área de quarentena, deve ser conduzida directamente para a 

área de tratamento, não devendo cruzar-se com a água das outras unidades;  
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• Nos casos em cada seja necessário eliminar microrganismos patogénicos antes do 

povoamento dos animais a serem cultivados, deve ser feita a desinfecção da água usando 

produtos como o cloro (hipoclorito de cálcio) à concentracção recomendada para o produto;  

• Durante a desinfecção da água usando produtos químicos, para além de ser usada a dosagem 

correcta recomendada do produto deve ser feito o monitoramento para garantir a eficácia 

do processo. 
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Objectivo 

Gerir o risco da transmissão de doenças através dos alimentos que são distribuídos aos animais 

cultivados.  

Acção 

Velar para que as rações que são dadas aos organismos em cultivo não possuam nenhum 

contaminante biológico, químico ou físico que possa afetar a sanidade dos animais sendo 

cultivados no Aquaparque. 

Publico alvo 

Todos os trabalhadores encarregados pelo manejo dos alimentos, encarregados dos armazéns 

de ração e trabalhadores de tanques. 

Responsável pela monitorização 

Gestor de biossegurança do Aquaparque  

Manejo do alimento 

• As rações usadas no Aquaparque devem ser provenientes de fornecedores idóneos, que 

garantam a qualidade e integridade do produto, comprovada através de um certificado 

sanitário; 

• Todos os alimentos que ingressam no Aquaparque, devem ser verificados para avaliar sua 

qualidade nutricional e física (nível de nutrientes presentes, integridade dos peletes, etc.) e 

identificar a possível presença de contaminantes (como fungos, vermes e insectos) que 

possam representar risco de biossegurança; 

•  Devem ser usados de preferência os alimentos processados (rações balanceadas) em 

detrimento de alimentos vivos ou não processados, pois os primeiros apresentam menor 

risco de transmissão de doenças; 

• Todos os alimentos devem ser armazenados nas instalações de armazenagem disponíveis 

no Aquaparque, tomando-se os devidos cuidados para evitar sua contaminação e redução 

da qualidade; 

• A saída de ração dos armazéns, deve obedecer ao critério de “o primeiro que entra é o 

primeiro que sai”;  

• Os alimentos devem ser inspecionados regularmente para verificar a presença de 

contaminação por fungos, vermes e outros organismos indesejáveis; 

• Periodicamente, devem ser submetidas amostras de rações para análises laboratoriais, para 

identificar a possível presença de contaminantes que representem risco para os animais, 

como é o caso das alfatoxinas provocadas por fungos. 
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Objectivo 

Gerir o risco de transmissão de doenças para dentro e fora do Aquaparque, através dos resíduos 

sólidos e líquidos gerados nas instalações e unidades de produção e pelos animais mortos. 

Acção 

Fazer a recolha e tratamento adequado de todo os resíduos sólidos e líquidos que serão gerados 

nas instalações do Aquaparque, de forma a evitar que haja contaminação a partir destes, 

reduzindo o risco de biossegurança. 

Publico alvo 

Todos os trabalhadores do Aquaparque. 

Responsável pela monitorização 

Gestor de biossegurança do Aquaparque  

Protocolo para gestão dos principais resíduos gerados no Aquaparque 

1. Gestão e descarte de animais mortos 

Tem o objetivo de gerir o risco de que animais mortos ou moribundos possam transferir 

patógenos para dentro e fora do Aquaparque. 

1.1.Recolha e preparação para descarte 

• As instalações do Aquaparque devem dispor de infraestrutura que permita a remoção 

regular dos animais moribundos ou mortos; 

• Os animais que apresentam ferimentos, moribundos ou gravemente deformados, devem 

ser separados do resto da população, destruídos e descartados de forma adequada; 

• Em caso de ocorrência de surto de doença num determinado grupo de animais em 

cultivo, devem ser tomadas precauções para evitar o contacto com outras populações, 

até que a causa do surto seja conhecida e a situação resolvida; 

• Os animais mortos e moribundos, devem ser submetidos a exame post-mortem, para 

determinar a causa da morte. Caso não seja possível fazer o diagnostico no local, as 

amostras devem ser corretamente preservadas e enviadas a laboratórios especializados; 

• Deve-se fazer um monitoramento constante das taxas de mortalidade, para verificar que 

se encontrem dentro dos níveis aceitáveis para o processo produtivo; 

• Devem ser mantidos registos, incluindo o número de animais mortos removidos e a 

provável causa de morte; 

• Devem ser feitos registos de todos as espécies indesejadas removidas das unidades de 

cultivo. Os registos devem incluir a quantidade, peso e condição dos organismos (vivos, 

mortos ou moribundos). 
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1.2.Armazenamento e transporte dos animais mortos 

• Os animais mortos nas unidades de produção, devem ser imediatamente removidos do 

local; 

• Caso os animais tenham que permanecer nas instalações por um período superior a 24 

horas, devem ser mantidos refrigerados ou congelados. Alternativamente, os animais 

mortos podem ser armazenados em baldes ou caixas fechadas, submersos em solução 

de hipoclorito de cálcio (cloro), à concentração de 100 ppm, até a altura do descarte 

final; 

• A área de armazenamento e descarte dos animais mortos, deve estar separada das 

unidades de produção e dos corpos de água do Aquaparque (tanques, canais de 

abastecimento e drenagem, etc.); 

• Os recipientes de armazenamento e transporte dos animais mortos devem ser estanques, 

para evitar qualquer escape do material e líquidos sendo transportados ou armazenados; 

• Os contentores utilizados para o transporte de resíduos de animais mortos no 

Aquaparque devem ter rótulos indicando seu conteúdo. 

1.3.Descarte dos animais mortos 

• A destruição de qualquer estoque de animais devido a ocorrência de mortalidades 

causadas por agentes infeciosos, deve ser comunicada previamente às autoridades 

competentes; 

• O descarte dos animais mortos será feito usando o processo de incineração descrito na 

tabela 7;  

• O descarte deve ser feito de forma rápida, para evitar que o material infecioso possa ser 

acessado por catadores (roedores, gatos, cães, aves, etc.); 

• O local de destruição deve ser protegido com vedação e coberta de rede para evitar a 

entrada de animais como aves, roedores, gatos e cães que possam transportar os resíduos 

para outros locais, espalhando assim as doenças; 

• Durante o descarte, devem ser tomadas medidas para evitar o derramamento de fluidos 

provenientes dos animais mortos e que possam propiciar a propagação de doenças. 

2. Gestão e descarte de resíduos sólidos 

Tem o objetivo de gerir o risco de transmissão de doenças dentro e para fora do Aquaparque, 

pela remoção e descarte seguro dos resíduos sólidos gerados dentro das instalações. 

• A contenção, manuseio e descarte dos resíduos sólidos do Aquaparque, deve ser 

realizada sempre observando as medidas de biossegurança; 
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• Todo pessoal afeto ao Aquaparque deve ser treinado sobre os procedimentos de recolha 

e descarte de resíduos; 

• Todos os resíduos sólidos devem ser avaliados quanto ao risco de biossegurança que 

apresentam para o Aquaparque e o meio ambiente, a fim de serem tomadas as ações 

mais apropriadas para minimizar os riscos identificados; 

• As áreas de retenção dos resíduos sólidos devem estar localizadas longe das áreas de 

produção e de armazenamento dos insumos administrados aos animais (rações, 

fertilizantes e produtos fitossanitários) e longe dos cursos de água; 

• As instalações de acondicionamento dos resíduos sólidos, devem operar e ser mantidas 

em condições sanitárias adequadas; 

• Os resíduos sólidos devem ser depositados em contentores, protegidos da água, do vento 

e à prova de animais, para que possam ser removidos regularmente para o local de 

eliminação; 

• Os recipientes para recolha de lixo, devem estar dispostos em volta de todas as 

instalações e unidades de produção, para facilitar que todos os utentes do Aquaparque, 

possam depositar os resíduos que são continuamente produzidos;  

• Para auxiliar o processo de classificação e avaliação dos resíduos, os depósitos de lixo 

devem possuir rótulos e cores, identificando o tipo de resíduos que deve ser colocado 

em cada um dos recipientes;   

• Os recipientes de recolha do lixo, devem ser esvaziadas periodicamente, para evitar o 

enchimento excessivo e presença de resíduos fora dos locais apropriados; 

• Os resíduos que não possam ser descartados nas áreas indicadas do Aquaparque, serão 

transferidos para locais aprovados pelas autoridades ambientais e municipais, ou 

entregues a empresas de gerenciamento de resíduos;   

• Todos os desperdícios de material, como cordas, redes, plásticos, etc., devem ser 

removidos da água e descartados apropriadamente; 

• Os resíduos de excessos de ração e outros materiais orgânicos com certo nível de 

humidade, devem ser postos a secar antes de serem descartados por incineração ou 

depositados no aterro sanitário; 

• Os resíduos resultantes da filtração da água, não devem ser descartados nos cursos de 

água (canais de abastecimento, drenagem e rio dos Bons Sinais); 
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• O tratamento e descarte final dos resíduos sólidos, deve ser feito obedecendo os 

regulamentos oficiais das autoridades competentes. 

3. Protocolo para gestão das águas residuais  

Tem o objetivo de reduzir os riscos de contaminação de pragas e doenças devido ao descarte 

das águas residuais do Aquaparque. 

• Para reduzir o risco de quaisquer pragas ou doenças se estabelecerem no ambiente 

circundante, a água drenada das unidades de produção e das instalações do Aquaparque, 

deve ser avaliada antes de ser drenada no rio dos Bons Sinais; 

• O Aquaparque deve dispor de uma zona para o tratamento das águas residuais, antes de 

serem drenados para o corpo receptor; 

• O tratamento das águas residuais deve ser feito usando os métodos de “terra de raízes” 

(wetlands) e “sistemas integrados” (uso de moluscos filtradores); 

• Devem ser feitas análises periódicas da água que é drenada a partir das instalações do 

Aquaparque, para controlar parâmetros de qualidade de água como a concentração de 

nutrientes (fósforo, amónia, nitritos, nitratos), a concentração da matéria orgânica 

(através da medição da DBO) e a presença de microrganismos provenientes dos animais 

sendo cultivados; 

• Deve-se velar para que a água que é drenada ao corpo receptor, tenha um nível aceitável 

de qualidade, devendo ser tratada previamente caso não tenha os parâmetros adequados 

para ser incorporada no rio dos Bons Sinais; 

• Devem ser instaladas redes de filtração para evitar que haja escape de animais em 

cultivo durante a drenagem da água, reduzindo assim o risco de contaminação por 

pragas e doenças provenientes do Aquaparque; 

A água usada durante o transporte de animais, deve ser drenada de forma segura nas 

zonas de colheita de águas residuais, para que não represente um risco para o meio 

ambiente e toda área circundante. 
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Objectivo 

Gerir o risco de transmissão de doenças a partir de animais terrestres. 

Acção 

Controlar a presença de animais terrestres, principalmente roedores e catadores (ratos, cães, 

gatos e aves) que possam transmitir doenças aos organismos em cultivo. 

Publico alvo 

Todos os trabalhadores do Aquaparque. 

Responsável pela monitorização 

Gestor de biossegurança do Aquaparque  

Controlo de roedores e outras pragas 

• Proteger os lugares de preparação e armazenagem de ração contra a entrada de roedores, 

cães, gatos e outros animais; 

• Evitar sobras de ração na área de produção ou outros locais não apropriados para 

armazenamento de ração, principalmente durante a noite;  

• Não deixar resíduos orgânicos ao ar livre, pois estes servem de alimento para os roedores 

e outras pragas;  

• Proteger os depósitos de água, mantendo-os sempre tapados; 

• Evitar a acumulação de materiais, embalagens e entulhos dentro das instalações ou nas 

proximidades;  

• As áreas circundantes das instalações devem ser mantidas livres de vegetação alta; 

• Colocar armadilhas para captura de roedores; 

• Controlar as armadilhas para verificar a presença de isca e eficiência de captura de 

roedores; 

• Usar dispositivos como fisgas e aparelhos sonoros para afugentar aves; 

• Em caso de necessidade instar redes na parte superior dos tanques, principalmente na área 

de quarentena, para evitar que as aves possam transportar animais com alguma patologia 

para áreas não infetadas do Aquaparque. 
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Objectivo 

Indicar os procedimentos que devem ser seguidos para que a situação provocada pelo surto de 

uma doença ou outra circunstância de emergência seja ultrapassada no menor tempo possível. 

Acção 

Agir de forma imediata, para ultrapassar no menor tempo possível, uma situação de emergência 

provocada por doenças dos animais cultivados ou outra contingência, permitindo o retorno às 

actividades produtivas com mínimas consequências económicas.  

Publico alvo 

Todos os trabalhadores do Aquaparque. 

Responsável pela monitorização 

Gestor de biossegurança e gestor do Aquaparque. 

Procedimentos de emergência  

Em caso de surto de doença nas instalações do Aquaparque devem ser seguidos os 

procedimentos seguintes: 

• Deve ser feito um levantamento indicando o número de tanques afetadas, número de 

animais mortos, sinais de doença observados e proporção de animais afetados; 

• Deve-se informar à autoridade competente sobre o surto de doença;  

• Todos os trabalhadores do Aquaparque devem ser informados sobre a situação de 

emergência e instruídos sobre os procedimentos a seguir; 

• Deve ser estabelecida uma cadeia de comando incluindo as tarefas especificas que cada 

trabalhador deve executar durante as operações de emergência; 

• O técnico responsável pelos tanques deve indicar um trabalhador para encarregar-se 

especificamente pelo tanque afetado. 

• A área afetada pela doença deve ser vedada para a circulação de pessoas e veículos através 

de uma barreira física (estacas, muros de bloqueio, etc.);    

• Devem ser colocadas bandeiras vermelhas em cada esquina do tanque para indicar a 

situação de emergência; 

• Interromper o abastecimento e a troca de água nos tanques afetados pela doença; 

• Os tanques adjacentes a um tanque afetado pela doença, devem permanecer fechados, até 

haver confirmação de que não exista possibilidade de propagação da doença;  

• Interromper a distribuição de ração nos tanques com surto de doença; 

• Separar um conjunto de materiais e equipamento (barcos, redes, baldes etc.) para serem 

utilizados exclusivamente nos tanques afetados pela doença; 
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• Evitar a bombagem de água a partir dos tanques afetados. 

• Recolher todos os dados sobre as circunstâncias em que surgiu o surto epidêmico, incluindo 

os registos sobre a situação dos tanques de cultivo (parâmetros de qualidade de água, ração, 

movimento de animais, amostragens, etc.); 

• Recolher amostras de água para análise de parâmetros tais como a concentração de amónia, 

nitritos, nitratos, fosfato, pH, entre outros que possam ajudar a estabelecer as condições do 

surgimento da doença; 

• Recolher amostras de animais moribundos para analises histológicos e de PCR, em 

laboratórios de referência;  

• Evitar a passagem dos animais infetados para outras áreas de produção como tanques 

adjacentes, diques, canais de condução de água, e a fonte de água; 

• Recolher todos os animas mortos dos tanques e eliminá-los por incineração; 

• Deve ser interdita a entrada de pessoas não autorizadas para a zona afetada pelo surto de 

doença; 

• O pessoal encarregue de cuidar os tanques afetados, deve usar equipamento apropriado, 

incluindo roupa e calçado impermeável, os quais não devem ser levados para outras áreas 

do Aquaparque; 

•  O pessoal que entra ou sai da área infetada, deve passar por pedilúvio contendo 50 ppm de 

solução de cloro (hipoclórico de cálcio) e desinfectar as mãos em manilúvios com solução 

de 5 ppm de cloro;  

• Deve ser interdita a entrada ou passagem de veículos pela área onde houver registos de 

surtos epidémicos; 

• Deve ser estabelecida uma área de desinfeção para os veículos que entram ou saem da zona 

infetada para a recolha de animais mortos e movimentação de materiais. 
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Objectivo 

Garantir que haja um ambiente de trabalho que garanta segurança tanto aos trabalhadores como 

as instalações do Aquaparque. 

Acção 

Manter um ambiente de trabalho seguro através da manutenção permanente de todos os 

equipamentos e instalações do Aquaparque e o uso de dispositivos de protecção individual por 

parte de todos os utentes do Aquaparque. 

Publico alvo 

Todos os trabalhadores do Aquaparque. 

Responsável pela monitorização 

Gestor de biossegurança e gestor do Aquaparque  

Procedimentos para um ambiente de trabalho seguro 

• O local de trabalho deve estar devidamente equipado com equipamentos contra incêndios 

e saídas de emergência; 

• Os trabalhadores devem informar imediatamente aos seus responsável imediato sobre 

qualquer situação de perigo em seu local de trabalho; 

• Em intervalos regulares devem ser realizados exercícios de emergência para que os 

trabalhadores sejam treinados em todos os procedimentos de emergência; 

• A manutenção dos equipamentos deve ser feita de acordo com os padrões do fabricante; 

• Os procedimentos de emergência devem ser organizados com os trabalhadores antes do 

início do trabalho; 

• Os trabalhadores devem informar sobre qualquer lesão ou doença que ocorra no local de 

trabalho; 

• Os trabalhadores devem estar devidamente qualificados para as tarefas que lhes são 

requeridas; 

•  Os trabalhadores que não estejam qualificados para as tarefas em que estão envolvidos, 

devem receber treinamento apropriado; 

• Os trabalhadores devem ter conhecimento sobre os perigos e riscos do seu local de trabalho 

e receber instruções sobre práticas de trabalho seguro; 

• Nos locais onde houver riscos de segurança, devem ser fornecidos equipamentos e roupas 

de proteção individual, sem nenhum custo para o trabalhador; 

• O local de trabalho deve ser mantido num nível satisfatório de limpeza e higiene; 
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• Os trabalhadores não devem ser expostos a riscos decorrentes do uso, manuseio, 

processamento, armazenamento, transporte e descarte de substâncias; 

• Todas as substâncias químicas devem ser acompanhadas de folhetos com instruções de 

segurança do produto; 

• Os equipamentos devem ser utilizados apenas para os fins a que se destinam, dentro dos 

requisitos operacionais normais. 

 

 
 
 
 
 



Plano de Biossegurança – AquaCC Inhassunge 
 

100 
 
 

18. FORMULÁRIOS E REGISTOS 
Nesta secção são apresentados alguns formulários que podem ser usados para verificar 

aspectos de biossegurança no Aquaparque. 

18.1. FORMULÁRIOS DE AUDITORIA INTERNA NA ÁREA DE PRODUÇÃO  

 
Data da 
auditoria  Nome da 

propriedade  

Nome do 
auditor  Assinatura do 

auditor   

Nome do 
auditado  Assinatura do 

auditado  

18.1.1. Inspecção da transferência de animais de cultivo 

1.1 Movimento dos animais (Peixes) Sim Não N/A Acção de correcção 
1.1.1 Os alevinos são inspeccionados quanto 

ao seu estado de saúde antes da sua 
recepção no Aquaparque? 

    

1.1.2 Os registos de movimento dos animais 
(todos peixes/ovos que entram na área 
de produção e todos peixes/ovos que 
saem) são mantidos para facilitar o 
rastreio em caso de problema de 
sanidade animal? 

    

1.1.3 A mortalidade de alevinos e produção 
de ovos é registada diariamente para 
evidenciar problemas de sanidade não 
usuais?  

    

1.1.4 Os métodos de descarte dos animais 
mortos conformam-se os requisitos e 
exigências ambientais?  

    

1.1.5      
Notas: 
 
 

18.1.2. Inspecção do movimento de outros animais 

 
1.2 Movimento outros animais Sim Não N/A Acção de correcção 

1.2.1 A área de produção possui 
vedação para prevenir a entrada 
de outros animais? 

    

1.2.2 Os efluentes dos pastos de gado 
ou áreas de repouso entram na 
área de produção do peixe? 

    

1.2.3 Cães, gatos e pássaros selvagens 
entram na área de produção a 
qualquer momento? 

    

Notas: 
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1.2 Movimento outros animais Sim Não N/A Acção de correcção 
 

 

18.1.3. Inspecção do pessoal de produção 

2.1 Pessoal de produção  Sim  Não  N/A Acção de correcção  
2.1.1 Existem trabalhadores ou qualquer 

pessoa residente na propriedade 
que tem contacto com uma outra 
farma alheia? 

    

2.1.2 Os trabalhadores vestem trajes 
limpos no início de cada dia de 
trabalho? 

    

2.1.3 Os trabalhadores asseguram que 
não se contaminem através de 
contacto com outros animais fora 
da farma especialmente no seu 
trajecto para o serviço? 

    

2.1.4 As botas usadas na área de 
produção são levadas fora desta 
área? 

    

2.1.5 O pessoal de serviço da empresa 
veste vestuário de protecção e 
calçado a tempo inteiro quando 
está na área de produção? 

    

2.1.6 Todas as pessoas entrando ou 
saindo da área de produção 
desinfectam suas mãos? 

    

2.1.7 O pessoal da empresa trabalha em 
todas as fases de crescimento 
(desde os alevinos, juvenis até aos 
animais engordados) ou em 
animais saudáveis até aqueles em 
quarentena ou com algum risco de 
doença? O acesso é sempre feito 
pelas “áreas de menor risco”, i.e., 
o local dos alevinos e juvenis ou 
animais saudáveis? 

    

2.1.8 Cada trabalhador assinou a 
declaração de quarentena do 
pessoal? (anexar a declaração) 

    

Notas: 
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18.1.4. Inspecção do pessoal que entra ao Aquaparque 

2.2 Empreiteiros, fornecedores, 
outro pessoal de serviço e 

visitantes  

Sim  Não  N/A Acção de correcção  

2.2.1 Cada empreiteiro e visitante 
assinou a declaração de 
biossegurança do empreiteiro  

    

2.2.2 Existe um registo de visitantes 
disponível para todos os visitantes 
que acedem à área de produção? 

    

2.2.3 Todos os visitantes assinaram o 
registo de visitantes? 

    

2.2.4 Todos os visitantes (ex. outros 
produtores ou fornecedores de 
equipamento) que têm a 
probabilidade de terem estados 
expostos nesse dia a outra farma, 
passaram por um banho rigoroso e 
trocaram seu vestuário e calçados 
antes de entrarem na área de 
produção? 

    

2.2.5 Prestadores de serviços de 
reparação e manutenção que têm 
contrato com outras farmas são 
permitidos a entrar na farma 
povoada, ou prestes a ser povoada 
a não ser que seja (a) situação de 
emergência, (b) lavaram-se ou 
tomaram banho rigorosamente, 
mudaram os vestes e botas, e 
cobriram seu cabelo? 

    

2.2.6      
2.2.7 Motoristas que fazem entregas de 

outros produtos diferentes dos 
alevinos são permitidos a entrar 
na zona dos tanques?  

    

2.2.8 O sistema de rastreio do 
movimento de pessoas que entram 
na área de produção é 
implementado através do uso do 
registo para visitantes?  

    

2.2.9 Os elementos que fazem o 
transporte são treinados em 
matérias de biossegurança da 
empresa e técnicas de 
manuseamento de alevinos e eles 
só entram na farma depois de 
satisfazerem as premissas das 
condições de entrada? 

    

Notas: 
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2.2 Empreiteiros, fornecedores, 
outro pessoal de serviço e 

visitantes  

Sim  Não  N/A Acção de correcção  

 
 

18.1.5. Inspecção dos procedimentos de entrada para os tanques 

2.3 Procedimentos de entrada para 
área dos tanques Sim Não N/A Acção de correcção 

2.3.1 Todos os pontos de entrada para a 
área dos tanques têm um 
pedilúvio contendo desinfectante 
apropriado, utilizado de acordo 
com as instruções da empresa ou 
do fabricante?  

    

2.3.2 O desinfectante do pedilúvio é 
trocado regularmente? 

    

2.3.3 Todos os pé dilúvios são 
inspeccionados diariamente para o 
excesso de matéria orgânicas 

    

2.3.4 Todas as pessoas entrando e 
saindo da área dos tanques 
desinfectam suas mãos e usam o 
pedilúvio  

    

Notas: 
 
 

 

18.1.6. Inspecção do equipamento pessoal 

2.4 Equipamento Sim Não N/A Acção de correcção 
2.4.1 Se o pessoal de serviço do 

Aquaparque usa suas próprias 
ferramentas e equipamentos (ex. 
laptops, camaras fotográficas ou 
telemóveis) e se estes são limpos 
antes de serem levados à área de 
produção e limpos antes de 
entrarem aos tanques? 

    

Notas: 
 
 

 

18.1.7. Inspecção de veículos 

2.5 Veículos Sim Não N/A Acção de correcção 
2.5.1 Todos os veículos de transporte 

são inspeccionados e desinfectados 
antes de entrarem ou saírem do 
Aquaparque? 
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2.5 Veículos Sim Não N/A Acção de correcção 
2.5.2 Todos os visitantes parqueiam as 

suas viaturas fora da área de 
produção, a não ser que seja 
essencial levar o veículo para o 
local? 

    

2.5.3 Todos os veículos de entrega de 
alevinos são limpos e 
desinfectados depois de cada 
utilização? 

    

2.5.4 Todos os veículos que entram a 
área de produção são lavados e 
desinfectados antes da entrada? 

    

Notas: 
 
 

 

18.1.8. Vistoria da água 

3.1 Água Sim Não N/A Acção de correcção 
3.1.1 Todas as fontes de abastecimento de 

água são testadas regularmente para 
assegurar que sua condição está de 
acordo com os parâmetros 
requeridos? 

    

3.1.2 Os registos destes testes são 
arquivados correctamente? 

    

Notas: 
 
 

 

18.1.9. Vistoria da ração 

3.2 Ração Sim Não N/A Acção de correcção 
3.2.1 O sistema de alimentação é gerido 

de forma a assegurar que a ração 
nos armazéns e o sistema de 
entrega são protegidos contra a 
contaminação por animais 
selvagens indesejáveis, pássaros 
ou rodentes? 

    

3.2.2 Os desperdícios de ração são 
limpos imediatamente para 
prevenir a atração de pássaros e 
rodentes na área de produção? 

    

3.2.3 A ração para peixe é 
inspeccionada à entrega para 
evidência de pestes e 
contaminação? 
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3.2 Ração Sim Não N/A Acção de correcção 
3.2.4 A ração para peixe é armazenada 

por forma a prevenir 
contaminação por gado e animais 
domésticos, vermes, insectos, 
animais selvagens ou outros tipo 
de ração? 

    

Notas: 
 
 

 

18.1.10. Vistoria do lixo 

3.4 Lixo  Sim  Não  N/A Acção de correcção  
3.4.1 O lixo é guardado numa área 

apropriada desenhada para o 
efeito, com área de tampão 
suficiente para as áreas de 
produção e processamento? 

    

3.4.2 O depósito de lixo está localizado 
numa área que não compromete a 
biossegurança? 

    

3.4.3 O lixo é removido regularmente?     
3.4.4 O lixo é removido antes da 

introdução de novo lote de 
reprodutores? 

    

3.4.5 As instalações de produção são 
completamente limpas antes da 
introdução de novos lotes? 

    

Notas: 
 
 

 

18.1.11. Vistoria da presença de outros animais 

4.1 Outros animais  Sim  Não  N/A Acção de correcção  
4.1.1 Existe uma estratégia apropriada 

e documentada de controlo de 
outros animais?  

    

1.1.2 As instalações estão desenhadas 
e mantidas de forma a prevenir a 
entrada de pássaros e outros 
animais? 

    

Notas: 
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18.1.12. Vistoria do controlo de pragas 

4.2 Pragas  Sim  Não  N/A Acção de correcção  
4.2.1 Está documentada uma 

estratégia de controlo de pragas 
apropriada? 

    

4.2.2 As armadilhas contra roedores e 
outros animais são verificadas 
periodicamente e as iscas 
substituídas quando necessário? 

    

4.2.3 Existe registo de cada inspecção, 
com anotação de todas as 
actividades? 

    

4.2.4 As pragas são monitoradas e 
geridas por forma a prevenir o 
impacto nos peixes? 

    

4.2.5 As instalações são desenhadas e 
mantidas para limitar a entrada 
de pragas? 

    

4.2.6 Existe uma planta ilustrando a 
localização das armadilhas? 

    

4.2.7 As armadilhas são desenhadas 
com vista a minimizar a 
oportunidade de outros animais 
e aves terem acesso à isca? 

    

Notas: 
 
 

 

18.1.13. Vistoria de documentação e treinamento 

5.1 Documentação e treinamento  Sim  Não  N/A Acção de correcção  
5.1.1 Existe cópia do manual de 

biossegurança da farma 
prontamente acessível a todos os 
trabalhadores das instalações de 
produção? 

    

5.1.2 Os trabalhadores e provedores de 
serviços são providos de 
treinamento em todos os aspectos 
do manual de biossegurança?  

    

5.1.3 É mantido o registo de 
treinamento provido aos 
prestadores de serviços e 
trabalhadores? 

    

Notas: 
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18.1.14. Vistoria de produtos químicos 

5.2 Químicos e utilização  Sim  Não  N/A Acção de correcção  
5.2.1 Os químicos utilizados na farma 

são armazenados numa unidade 
protegida e segura? 

    

5.2.2 As folhas e panfletos de dados 
de materiais de segurança para 
todos os produtos químicos 
utilizados na farma são mantidos 
no local? 

    

5.2.3 Os trabalhadores da farma foram 
treinados em métodos correctos 
de aplicação de químicos em uso 
na farma? 

    

5.2.4 Os químicos mantidos no local 
são utilizados conforme as 
instruções do fabricante? 

    

Notas: 
 
 

 

18.1.15. Vistoria de medicamentos e vacinas 

5.3 Medicamentos e vacinas  Sim  Não  N/A Acção de correcção  
5.3.1 São usados medicamentos e 

vacinas? 
    

5.3.2 Se foram usados medicamentos, 
os períodos de suspensão foram 
observados e documentados? 

    

5.3.3 Se são usados medicamentos e 
vacinas, são usados de acordo 
com as indicações do fabricante? 

    

      
Notas: 
 
 

 

18.1.16. Vistoria das Instalações 

6.1 Padrões das instalações Sim  Não  N/A Acção de correcção  
6.1.1 A área de produção possui uma 

vedação no seu perímetro ou uma 
cerca dos limites bem definido, 
marcado com sinal claro?  

    

6.1.2 A entrada principal para a área de 
produção está fechada ao tráfico 
de veículos com portões 
trancáveis, que é mantido trancado 
a tempo inteiro? 
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6.1 Padrões das instalações Sim  Não  N/A Acção de correcção  
6.1.3 A entrada exibe sinal apropriado, 

tal como, “área biossegura – 
proibida entrada sem 
autorização”?  

    

6.1.4 Existe sinalização que guie os 
visitantes para contactar o 
responsável antes de prosseguir, 
incluindo números de telefone ou 
inquéritos para a casa? 

    

6.1.5 Existem instalações disponíveis 
para limpeza e desinfecção de 
equipamento e veículos antes da 
entrada para a área de produção?  

    

6.1.6 A área de produção é mantida 
limpa? 

    

6.1.7 O capim a volta da área de 
produção é mantido curto para 
evitar predadores? 

    

6.1.8 Existe prevenção para a entrada de 
efluentes das áreas circunvizinhas 
para as áreas de produção do 
Aquaparque?  

    

6.1.9 Os pontos de entrada para a farma 
possuem pedilúvios e manilúvios? 
Os pedilúvios e manilúvios 
possuem desinfectante adequado 
de acordo com as indicações do 
fabricante? 
Os pedilúvios e manulúvios são 
mudados regularmente? 

    

6.1.10 Os pedilúvios e manilúvios são 
inspeccionados diariamente para o 
excesso de matéria orgânica? 
O deseinfectante é substituído 
regularmente para assegurar 
concentração adequada de acordo 
com as recomendações da 
empresa ou do fabricante?  

    

6.1.11 Todos os visitante estacionam 
suas viaturas no parque de 
estacionamento, fora da área de 
produção, a não ser que seja 
essencial que o veículo seja 
levado ao local? 

    

Notas: 
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18.2. ANÁLISE DE RISCO PARA VISITANTES E TRABALHADORES 

 

Análise de risco para visitantes e trabalhadores 

Data ____________________Nome do Visitante ____________________________ 

Ocupação ou serviço ___________________________ número de 

contacto____________________ 

Rasão da visita ___________________________________ 

a) Análise da exposição (por favor registe os riscos de exposição relevantes em cada actividade. Note que o risco mais alto éo 

resultado final)  

 
Actividade Baixo risco Risco moderado Alto risco 

Visitas a outra 
farma de 
aquacultura 
por dia 

Uma farma, pouco 
a nenhum contacto 
com animais 

Ocasionalmente 
visita mais de uma 
farma/dia com 
mínimo de contacto 
com animais 

Visita muitas 
farmas. Muito 
contacto com 
animais  

Propriedade de 
animais 
similares 

Não é proprietário 
de animais 
similares em casa 

Oossui espécies 
similares na sua 
propriedade, mas 
diferente tipo de 
produção 

É proprietário ou 
cuida de espécies 
similares e 
mesmo tipo de 
produção  

Contacto com 
animais 
potencialmente 
doentes ou 
infactados 

Nenhum ou 
mínimo contacto 
com animais 
potencialmente 
doentes ou 
infectados 

contacto com 
animais saudáveis, 
mas evita contacto 
com animais 
potencialmente 
infectados 

Pode ser 
proprietário ou 
estar exposto a 
outros animais 
de desconhecido 
ou pobre estado 
de saúde 

Viagem ao 
estrangeiro 

Não viaja para 
fora do país 

Visitas limitadas 
para fora do país 
com mínimo ou 
nenhum contacto 
com animais 

Visitante 
estrangeiro ou 
viaja com 
frequência ao 
exterior com 
contacto com 
animais nesses 
países 

Sumário da 
exposição  
 

   

b) Práticas de mitigação (Identifique as práticas de mitigação de riscos relevantes utilizadas para minimizar o risco de 
exposição)    
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Actividade Benefício alto Benefício moderado Sem benefício 
Uso de roupa 
protectora 

Usa botas ou calçados 
sanitários.  
Um par de roupa de 
proteção em cada local 

Usa botas 
sanitárias e roupa 
limpa.  
Quando as ropas 
estão limpas 
então não será 
trocada 

 Não troca para 
botas ou roupa 
limpa quando se 
desloca de uma 
farma para outra 

Uso do 
equipamento 
 

Insumos e 
equipamento 
colocados fora do 
alcance de animais ou 
áreas de ração ou são 
profundamente lavados 
e desinfectados antes 
de serem deslocados  

Insumos e 
equipamento 
usados em áreas 
de contacto 
mínimo com 
ração ou animais  

Insumos e 
equipamento 
podem ter sido 
deixados ou 
usados na área 
de animais ou 
ração 

Trabalho nas 
áreas de 
contacto com 
animais  

Não trabalha em área 
altamente susceptíveis 
a animais 

Mínima 
exposição a 
animais de alto 
risco e somente 
com roupa de 
protecção  

Trabalha com 
animais 
altamente 
susceptíveis. 
Poucas 
precauções 
tomadas 

Conhecimento 
de 
biossegurança 

Entende e promove 
práticas de 
biossegurança 

Exposta a 
principios de 
biossegurança 
mas não os 
advoca 

Pouca 
apreciação à 
princípios de 
biossegurança e 
não os vê como 
importante para 
a indústria  

Assinatura do visitante:____________________________ Data_______________________ 

c)  Avaliação final do risco (Determine a avaliação final do risco considerando as exposições individuais e os benefícios 
associados de utilização de práticas de mitigação)    

Avaliação 
final do 
risco  

   
Baixo  

 
Moderado  

 
Alto 

Comentários  

(Note que qualquer visitante que apresente um risco moderado ou alto deve ser tratado de acordo com os procedimentos documentados de 
biossegurança do aquaparque)  
Assinatura do responsável pela avaliação_______________________ Data_______________ 
 

18.3. REGISTO DE DESCONTAMINAÇÃO DE VEÍCULO 

Data Hora Identificação 
do veículo 

Veículo usado 
previamente para 

Intensão de uso pós 
descontaminação 
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18.4. REGISTO DE MORTALIDADE 

Data  Idade  Tanque Provável causa  
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18.5. REGISTO DE VISITANTE 

 

D
at

a  

N
om

e  

H
or

a 
en

tra
da

 
H

or
a 

en
tra

da
 

Em
pr

es
a 

N
º d

e 
co

nt
ac

to
 Avaliação do risco 

Da último contacto 
com outra farma 

Espécies com as quais 
manteve contacto Assinatura 

Baixo Médio Alto 

                        

                        

                        

                        

                        
 

18.6. REGISTO DO CONTROLO DE ROEDORES  

Tipo de isca:  

Data Hora Nº da 
armadilha Nível de actividade Acção de 

correcção Assinatura 

            0       1        2        3      
            0       1        2        3      
            0       1        2        3      
            0       1        2        3      
            0       1        2        3      

 

Nota para nível de actividade: 

0 = nenhuma actividade; 1 = actividade ligeira; 2 = metade de iscas consumidas; 3 = todas 

iscas consumidas. 
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20. ANEXOS 
A. DOENÇAS QUE CONSTITUEM AMEAÇA PARA OS ORAGANISMOS 

CULTIVADOS NO AQUAPARQUE 
As doenças infeciosas que afetam os organismos aquáticos cultivados podem ser causadas por 

vírus, bactérias, fungos e parasitas. Na presente secção, são apresentadas as principais doenças 

aquícolas que podem vir a afetar os organismos cultivados no Aquaparque. 

Deve-se entender que a lista de doenças aqui apresentada, poderá modificar-se ao longo do 

tempo, com o surgimento de novas doenças que possam constituir ameaça para o Aquaparque, 

ou a total erradicação de outras. 

As doenças são apresentadas agrupadas do seguinte modo: 

• Doenças virais  

• Doenças bacterianas  

• Doenças fúngicas 

• Doenças protozoárias  

• Doenças não infecciosas  

1. Doenças causadas por vírus 

1.1. Vírus da síndrome da mancha branca (WSSV) 

Agente causador 

Vírus da mancha branca do camarão (WSSV); vírus de DNA, baciliforme pertencente à classe 

Nimaviridae, gênero Whispovirus 

Características e efeitos no hospedeiro 

O WSSV é um vírus potencialmente letal a todas as espécies comerciais de camarão do género 

Peneídeo (Penaeus monodon, Litopenaeus vannamei, Penaeus indicus, P. japonicus, P. 

merguiensis P. californiensis, P. chinensis, P. setiferus, Penaeus stylirostris, P. aztecus, P. 

duorarum); diversas espécies de crustáceos (Macrobrachium sp., Caranguejos e Lagostas) são 

portadores assintomáticos. 

Desde sua descoberta nos ambientes de cultivo de camarão, o vírus já foi registado nas seguintes 

regiões geográficas: Ásia (1992 a 1993), América do Norte (1995), América Central e América 

do Sul (1999), África Austral (Moçambique - 2011), Madagáscar - 2012), Austrália (2016). 

Os animais infectados pelo WSSV, deixam de se alimentar e nadam junto à superfície da água 

com aspecto moribundo; ocorre rápida e elevada mortalidade acompanhada dos sinais 

característicos (manchas circulares ou inclusões na cutícula, por vezes acompanhada de 
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coloração avermelhada pelo corpo); as inclusões cuticulares podem iniciar como simples 

manchas em forma de discos que podem juntar-se formando placas maiores; todos os estágios 

de desenvolvimento do camarão são suscetíveis ao vírus que   pode   causar até   100% de 

mortalidade num período de   três   a   10 dias após a observações dos primeiros sintomas. 

São considerados factores de risco para a introdução e transmissão do vírus: a introdução de 

camarão oriundo de zonas infectadas, incluindo animais vivos (náuplios, pós-larvas e 

reprodutores) e camarão congelado; o uso de alimento vivo e fresco para reprodutores; a 

presença de hospedeiros intermediários (o caranguejo é um portador assintomático). 

Diagnóstico 

Análise histopatológica de animais moribundos; análise de PCR ou TEM para atestar a presença 

do vírus. 

1.2. Síndrome de Taura (Taura Syndrome-TS) 

Agente causador 

Vírus do Síndrome de Taura; Nodavirus citoplasmático (30nm) 

Características e efeitos no hospedeiro 

Vírus encontrado em espécies peneídeas (Litopenaeus vannamei , L. stylirostris; L. setiferus) 

principalmente no continente americano (Equador, Peru, Colômbia, Honduras, Guatemala, 

EUA); em um vírus de rápida transmissão que afeta principalmente camarões em estagio 

juvenil;  o camarão morre com quadro de fraqueza geral e desorientação, cutícula frágil, 

expansão dos cromatóforos e manchas avermelhadas nos pleópodes e urópodes e necrose focal 

na cutícula; na forma crônica (sobreviventes) observam-se áreas de degeneração cuticular e 

melanização; os animais velhos afetados podem morrer durante a muda; a entrada de animais 

portadores da doença ou provenientes de áreas afetadas pelo vírus, constitui um factor de risco. 

Diagnóstico 

Suspeição quando ocorre rápida e elevada mortalidade de juvenis; presença de exosqueleto 

frágil e cromatóforos expandidos; análise histopatológica. 

1.3. Vírus da cabeça amarela (Yellow head virus - YHD)  

Agente causador 

Vírus da cabeça amarela (YHV), vírus RNA, Rhabdoviridae (40-50 x 150-170 nm) 

Características e efeitos no hospedeiro 
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O YHD afeta espécies peneídeas (Penaeus monodon, P. aztecus, P. duorarum, P. merguiensis, 

P. setiferus, Palaemon styliferus, Acetes spp.); foi detectado inicialmente em espécies de 

camarão cultivados em países asiáticos; os camarões juvenis e reprodutores são mais 

susceptiveis ao vírus; os camarões moribundos nadam lentamente perto da superfície e na 

berma dos tanques e não se alimentam; causa elevada e rápida mortalidade no período de 2 a 4 

dias após o aparecimento dos primeiros sinais da doença; os camarões infectados apresentam 

cefalotórax amarelado e inchado, descoloração de todo o corpo, branquias esbranquiçadas, 

amareladas ou acastanhadas. 

Diagnóstico 

Através de análise histopatológica; pesquisa nos tecidos do corpo inteiro do animal quando 

apresenta sinais clínicos; análise PCR ou TEM para atestar ou não a presença do YHV. 

1.4. Vírus da necrose infecciosa hipodermal e hematopoiética (IHHNV) 

Agente causador 

IHHNV-Vírus da necrose infecciosa hipodermal e hematopoiética (Parvovirus 20-22 nm); 

vírus de DNA, Família Parvoviridae, Gênero Brevidensovirus. 

Características e efeitos no hospedeiro 

Afeta todos os estágios de camarões peneídeos (P. monodon, P. stylirostris, L. vannamei, P. 

semisulcatus, P. schmitti, P. setiferus, P. aztecus, P. duorarum, P. californiensis e P. 

japonicus); registado em estabelecimentos de aquacultura na Ásia e América; o camarão 

infectado apresenta comportamento de natação errático, subindo lentamente para a superfície 

da água e posicionando-se com o lado ventral para cima, depois  o animal afunda e morre num 

período de 4 a 12 h; pode haver atraso no ciclo de muda, músculos abdominais brancos e opacos 

e cutícula azulada; os animais apresentam fraca resistência ao estresse e a mortalidade pode ser 

superior a 90% da população; quando o vírus infeta durante a fase de desenvolvimento 

embrionário, a doença expressa-se mais tarde como “Síndrome de deformidade e nanismo 

(RDS5)”; quando afeta o estágio de pós-larva, a doença expressa-se por deformidades da 

cutícula. 

 

Diagnóstico 

                                                        
5 RDS: Runt Deformity Syndrome 
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Através de provas genéticas específicas para demonstrar a presença do ácido nucleico do 

IHHNV; demonstração histológica de corpos de inclusão intranucleares eosinofílicos no 

hepatopâncreas. 

1.5. Síndrome da deformidade e do nanismo (Runt Deformity Syndrome - RDS) 
causada pelo IHHNV   

Agente causador 

IHHNV, Família Parvoviridae, Gênero Brevidensovirus. 

Características e efeitos no hospedeiro 

Vírus de transmissão horizontal e vertical (os sobreviventes de um episódio carreiam o vírus e 

o transmitem por toda a vida); registado em espécies peneídeas (Penaeus stylirostris, L. 

vannamei, P. occidentalis, P. californiensis, P. monodon, P. semisulcatus, P. japonicus); afeta 

principalmente as pós larvas e juvenis de estoques oriundos de reprodutores infectados pelo 

IHHNV; pode causar até 90% de mortalidade, e os adultos tornam-se crônicos; na fase aguda, 

os camarões adquirem pigmentação azul, ficam letárgicos e anoréxicos; ocorrem deformidades 

cuticulares, torsão do rostrum, antenas enrugadas e frágeis, bolhas na cabeça e deformidade do 

sexto segmento abdominal; disparidade de crescimento, com alta proporção de “raquíticos” (> 

30%); o uso de reprodutores infectadas pelo vírus durante a produção de náuplios constitui um 

factor de risco. 

Diagnóstico 

Análise das características de distribuição do tamanho populacional (um coeficiente de 

variação-CV entre 30 a 60% é indicativo para suspeita); animais com aparência física 

mostrando deformidade; análise histopatológica ou avaliação por provas laboratoriais. 

1.6. Vírus da mionecrose infecciosa (IMNV) 

Agente causador 

Vírus IMNV; vírus de RNA, esférico, 40 nm de diâmetro; Família Totiviridae 

Características e efeitos no hospedeiro 

É uma doença de baixa mortalidade e elevada morbidade encontrada em camarões peneídeos e 

outros crustáceos (Litopenaeus vannamei, Penaeus aztecuz, Farfantepenaeus subtilis,  M. 

rosenbergii, Pandalus borealis); existem registos de sua aparição nos Estados Unidos, México, 

Tailândia, Austrália e Escócia; os animais afetados apresentam  letargia, morbidade e 

mortalidade variáveis; nota-se opacidade da musculatura no 5º e 6º segmentos e em casos 

avançados apresentam aspecto de camarão cozido pela liquefação da musculatura; em muitos 
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casos aparece necrose espontânea na musculatura do abdômen e do cefalotórax; os camarões 

manifestam anorexia, encolhe-se com facilidade e nadam de forma errática; a transmissão do 

vírus pode ser horizontal ou vertical. 

1.7. Baculovirus penaei (BP) 

Agente causador 

Baculovirus penaei, tamanho de 100-140 x 270-420 nm 

Características e efeitos no hospedeiro 

Afeta todas as espécies peneídeas incluindo Penaeus monodon, P. japonicus, P. merguiensis e 

P. plebejus; registados surtos no Golfo do México e zonas dos oceanos Pacifico e Atlântico; 

afeta os estágios larvários do camarão durante a fase de larvicultura nas maternidades;  danifica 

os tecidos do camarão ao entrar no núcleo da célula, subsequentemente destruindo a célula; a 

doença pode ser transmitida a partir de fezes de animais infectados quando ingeridas por via 

oral pelos demais camarões, a partir da água de cultivo contaminada, através das rações usadas 

na alimentação  ou por via do sedimento e ovos oriundos de reprodutores infectados; entre as 

medidas para prevenir e controlar a doença estão: o cultivo em águas livres de BP, uso de 

reprodutores SPF 6, a sanidade dos ovos e dos náuplios, a limpeza e desinfeção dos tanques e 

outros equipamentos usados nas instalações, a exposição a 50 mg/L de formalina por 1 h e a 

remoção da camada superficial do sedimento dos tanques de cultivo. 

Diagnóstico 

Através de histopatologia do epitélio do hepatopâncreas; por microscopia eletrónica e por 

ELISA7. 

1.8. Baculovirus do Penaeus monodon (MBV)  

Agente causador 

Vírus MBV, Baculovírus, tamanho 75 x 300 nm 

 

Características e efeitos no hospedeiro 

É um vírus que afeta o camarão Penaeus monodon e outros camarões peneídeos (P. 

merguiensis, L. vannamei, P. esculentus, P. semisulcatus, P. penicillatus, P. plebejus, P. 

kerathurus), principalmente na Ásia; os camarões afetados apresentam coloração azul pálido a 

                                                        
6 SPF: Specific Pathogen Free (livre de patógenos específicos). 
7 ELISA: do inglês “Enzyme-Linked Immunosorbent Assay” (ensaio de imunoabsorção enzimática). 
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azul-escuro; e movimentos natatórios lentos, com alguns animais inativos; o camarão perde 

apetite, reduzindo seu crescimento; o vírus causa destruição do hepatopâncreas e do 

revestimento do trato digestivo; a doença está associada a uma alta incidência de infecções 

bacterianas;  a presença de altas concentrações de diatomáceas betónicas e bactérias 

filamentosas constituem factores de risco pelo entupimento do exosqueleto e das brânquias. 

Diagnóstico 

Visualização de corpos de oclusão em células do intestino médio ou hepatopâncreas coradas 

com verde malaquita; análise de cortes histológicos mostrando presença de corpos de oclusão; 

análise por sonda de DNA e PCR. 

1.9. Hepatopancreatite viral (HPV)8  

Agente causador 

HPV; Parvovirus, tamanho 22-24 nm 

Características e efeitos no hospedeiro 

Afeta pós-larvas, juvenis e adultos de espécies peneídeas (P. monodon, P. merguiensis, L. 

vannamei, P. esculentus, P. semisulcatus, P. penicillatus, P. indicus, P. chinensis); aparecem 

áreas opacas na cauda e músculo abdominal do camarão infetado; os animais perdem apetite, 

causando retardo em seu crescimento; ocorrem danos no hepatopâncreas resultantes do 

metabolismo anormal que podem causar a morte dos indivíduos; a mortalidade pode atingir 

50% num período de 4 a 8 semanas desde que a doença se inicia; a presença de grandes 

concentrações de algas diatomáceas betónicas, protozoários como o Zoothamnium sp. e 

bactérias filamentosas constitui factor de risco pela possibilidade de se poderem incrustar  no 

exosqueleto dos camarões infectados. 

Diagnóstico 

Análise histopatológica; observação por microscopia eletrônica; uso de sonda de DNA e análise 

de PCR. 

1.10. Tilapia Lake Virus (TiLV) 

Agente causador 

Tilapia lake virus-TiLV, família Orthomyxoviridae, vírus de RNA de fita única, diâmetro entre 

55 e 100 nm. 

                                                        
8 Em inglês: Hepatopancreatic parvo-like virus (HPV) 
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Características e efeitos no hospedeiro 

O TiLV já foi identificado em espécies de tilápia cultivadas na Ásia, América do Sul e África; 

entre as espécies afetadas estão a Oreochromis niloticus, a tilápia vermelha (Oreochromis sp.), 

na tilápia híbrida O. niloticus x O. aureus e em algumas espécies de tilápia de vida livre, como 

Sarotherodon galileus, Tilápia zili, Oreochromi aureus e Tristamellasimonis intermedia. 

O vírus afeta principalmente alevinos e juvenis, mas regista-se também em outras fases de 

desenvolvimento; animais na fase de engorda apresentam taxa de mortalidade mais baixa; os 

principais sintomas são a perda de apetite, diminuição de movimento (letargia), natação 

errática, lesões e alteração de coloração da pele; problemas no globo ocular (catarata, 

degeneração ocular); podem também ocorrer lesões cerebrais e hepáticas, manchas 

hemorrágicas, perda de escamas, feridas, descoloração (escurecimento da pele) e podridão das 

barbatanas; a taxa de mortalidade pode chegar a 90% nos casos mais graves.  

Diagnóstico 

Observação externa de alterações oculares, erosões da pele e descoloração (escurecimento); 

análises histológicas para detetar lesões cerebrais e hepáticas; cultura de células; uso de 

métodos moleculares (RT-PCR)9 

1.11. Síndrome da tilápia giratória10 (ST)  

Agente causador 

Iridovirus sp., tamanho de 110-140 nm. 

Características e efeitos no hospedeiro 

Vírus que afeta principalmente alevinos de tilápia (Oreochromis mossambicus, O. aureus, O. 

niloticus, e Sarotherodon galileus); os alevinos de tilápia afetados nadam num padrão espiral, 

afundam e depois emergem ficando numa posição de 45 graus abaixo da superfície da água, 

ofegando por falta de ar; os alevinos apresentam uma coloração mais escura e param de se 

alimentar, podendo ocorrer 100% de mortalidade num período de 24 horas.  

Diagnóstico 

A doença é detectada pelos sinais característicos (natação em espiral); análise por microscopia 

eletrónica para isolamento e identificação do vírus. 

                                                        
9 RT-PCR: do inglês “Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction” 
10 Em inglês: “Spinning tilapia syndrome – ST” 



Plano de Biossegurança – AquaCC Inhassunge 
 

122 
 
 

2. Doenças causadas por bactérias 

2.1. Vibrioses 

Agente causador 

Gênero Vibrio (70 espécies), Família Vibrionaceae, Gram negativo. Espécies frequentemente 

isoladas em camarões doentes: Vibrio harveyi, V. splendidus, V. alginolyticus, V. 

pahaemolyticus, V. vulnificus, V. carchariae e V. campbelli. Também são frequentes as espécies 

Pseudomonas spp., Aeromonas spp. e Flavobacterium spp. 

Características e efeitos no hospedeiro 

Afetam todos os camarões peneídeos cultivados, principalmente os estágios larvares; as vias de 

transmissão são as superfícies cuticulares afetadas pela bactéria, principalmente nas feridas, 

ingestão oral de partículas, água contaminada, matéria orgânica, tecidos de animais doentes e 

ração contaminada; causam ferimentos cuticulares melanizados nos apêndices e na superfície 

corporal; hepatopâncreas com um ou mais nódulos melanizados e o trato digestivo vazio; as 

superfícies cuticulares larvares podem apresentar alta colonização bacteriana. 

Diagnóstico 

Realização de antibiograma para determinação de um tratamento químico apropriado; testes de 

bioluminescência. 

2.2. Micobacteriose  

Agente causador 

Mycobacterium spp. (gram +) 

Características e efeitos no hospedeiro 

A micobacteriose ou tuberculose de peixes, é uma doença causada por diversos agentes 

(sistémica) que pode afetar várias espécies cultivadas; prolifera lentamente tornando-se uma 

doença crônica na população; todas as espécies de crustáceos peneídeos e peixes são suscetíveis 

à doença, a qual afeta juvenis e adultos; a doença transmite-se horizontalmente, tendo como 

principais vias de transmissão a ingestão de produtos contaminados com a bactéria e através de 

ferimentos; os animais afetados apresentam melanização, o que reduz sua qualidade comercial; 

esta doença pode afetar o ser humano (zoonose), causando a “doença do aquariofilista” 

Diagnóstico 

Histopatologia por “acid-fast staining”; observação de lesões inflamatórias crônicas; 

microbiologia para identificação do agente. 
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2.3. "Black spot disease" 

Espécies afetadas 

Agentes diversos (invasão sistêmica) 

Características e efeitos no hospedeiro 

Doença que afeta diversos camarões peneídeos e caracteriza-se por lesões negras 

(melanizações) na cutícula do animal, as quais surgem como resposta defensiva do organismo 

ao ataque bacteriano em sua superfície corporal; as lesões são variáveis em tamanho, forma e 

número afetando todas as fases do desenvolvimento do animal; nas larvas, as lesões aparecem 

principalmente nos apêndices e nos juvenis e adultos em toda a superfície corporal; a 

localização das lesões pode dar indicação sobre as causas iniciais: lesões na extremidade dos 

apêndices das larvas indicam trauma por agressão entre elas e nos tanques de cultivo larvário, 

as lesões frequentes na superfície dorsal do terceiro segmento abdominal são um indicativo de 

trauma por contato com as paredes do tanque; constituem factores de risco para o aparecimento 

da doença, a exposição a condições de anoxia, condições sanitárias inadequadas do sedimento 

no tanque de cultivo e elevada densidade de cultivo. 

2.4. Doença das bactérias filamentosas  

Agente causador 

Leucothrix sp., Thiothrix sp., Flexibacter sp., Cytophaga sp., Flavobacterium sp. 

Características e efeitos no hospedeiro 

As bactérias filamentosas são uma condição patogénica que afeta várias espécies peneídeas, 

caracterizando-se pela presença de um fio fino e incoloro na superfície do corpo e brânquias; o 

início da doença é associado a situações como alta carga orgânica na água de cultivo, baixos 

níveis de oxigênio dissolvido e o estresse causado pela muda; quando os ovos são infectados 

pelas bactérias filamentosas, apresentam uma camada espessa de filamentos em sua superfície, 

a qual interfere na respiração e na eclosão; a infecção pode afetar a respiração, a alimentação, 

a locomoção e a muda das larvas e pós-larvas, resultando em taxas de crescimento baixas, atraso 

no desenvolvimento e eventualmente morte; no camarão adulto, as bactérias filamentosas 

podem dificultar a respiração, resultando em mortalidade por hipoxia; como resultado da 

infecção pode-se atingir uma mortalidade acumulada de até 80% da população em poucos dias; 

a muda frequente das larvas reduz os níveis de infecção ao evitar que as bactérias se acumulem 

no exoesqueleto.  

Diagnóstico 
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Através do exame microscópico direto de larvas ou pós-larvas, apêndices e filamentos 

branquiais extraídos de juvenis ou camarão adulto e dos organismos filamentosos ligados a 

superfícies da cutícula. 

2.5. Vibrioses por bactérias lumiscentes  

Agente causador 

Vibrio harveyi e V. splendidus 

Características e efeitos no hospedeiro 

A vibriose afeta todos os estágios de desenvolvimento das espécies peneídeas (ovos, larvas, 

pós-larvas, juvenis e adultos); o hepatopâncreas é o órgão alvo da infecção, com inflamação em 

torno dos túbulos hepatopancreáticos; as lesões no hepatopâncreas afetam a função digestiva 

deste órgão já que as partes necróticas tornam-se não funcionais; os camarões infectados 

tornam-se fracos nadam para a superfície e bordas dos tanques e mostram opacidade do 

músculo; os camarões fortemente infectados apresentam um brilho esverdeado contínuo 

(luminescência) quando observados na escuridão total; a necrose e a disfunção total levam à 

morte, enquanto que a disfunção parcial causa crescimento lento; as infecções sistêmicas 

resultam em mortalidade de até 100%. 

Diagnóstico 

A doença pode ser detectada por bacteriologia (isolamento, purificação e identificação); 

Histologia (demonstração de bactérias em forma de bastonete em tecidos de camarão doente); 

Serológico (aglutinação em lâminas, anticorpo fluorescente); Ensaio imunoenzimático 

(ELISA) utilizando métodos específicos de anticorpos. 

2.6. Vibrioses por bactérias não luminiscentes  

Agente causador 

Vibrio parahaemolyticus, V. alginolyticus, V. anguillarum, V. vulnificus, V. damsela, V. 

fluvialis e V. penaeicida. 

Características e efeitos no hospedeiro 

Os víbrios “não luminescentes” afetam várias espécies peneídeas como o Penaeus monodon, 

P. vannamei e P. japonicus; o camarão afetado nada de forma errática e desorientada, 

alternando com períodos de letargia; ocorre opacidade do músculo abdominal, anorexia e 

expansão de cromatóforos com redução de consumo do alimento; no estágio larval e pós-larval 

os sinais incluem melanização, necrose das pontas dos apêndices e presença de um grande 

número de bactérias; na maioria dos casos, a vibriose por bactérias não luminosas aparece como 
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uma manifestação secundária, resultado de outras condições primárias, incluindo doenças 

infecciosas, doenças nutricionais, estresse, ferimentos, etc.; a mortalidade por este tipo de 

vibriose, pode atingir 100% da população afetada. 

Diagnóstico 

A infecção pode ser detectada por bacteriologia (isolamento, purificação e identificação); 

Histologia (demonstração de bactérias em forma de bastonete em tecidos de camarão doente); 

Serológico (aglutinação em lâmina, ELISA utilizando anticorpos específicos) e por análise de 

PCR. 

2.7. Columnariose  

Agente causador 

Flavobacterium columnare 

Características e efeitos no hospedeiro 

A F. columnare é uma bactéria oportunista, amplamente distribuída na água que afeta várias 

espécies de peixe, entre elas a tilápia (Oreochromis niloticus), a carpa (Cyprinus sp.), o bagre 

do canal (Ictalurus punctatus), o peixe dourado (Carassius auratus) e a carpa rohu (Labeo 

rohita).  

O primeiro sinal de infecção, é o aparecimento de manchas na cabeça, brânquias, barbatana ou 

corpo, as quais são circundadas por uma área com tonalidade avermelhada; F. columnare 

infecta peixes principalmente através das brânquias ou áreas epidérmicas brandas e quando as 

branquias são lesionadas, pode haver dificuldades respiratórias que levam o peixe à morte; as 

lesões causadas pela bactéria têm forma circular e espalham-se de forma concêntrica; nas 

brânquias, as lesões são mais necróticas e na pele, desenvolvem-se em úlceras hemorrágicas, 

com uma sobreposição de células bacterianas e tecido necrótico; a doença geralmente não 

ocorre como infecção espontânea, mas sim como resultado de lesões ou deficiências físicas e 

nutricionais; os surtos da doença são agravados por fatores como a temperatura e o estresse, 

sendo que os catiões dissolvidos (sódio, potássio, cálcio e magnésio) aumentam sua 

infectividade; as lesões corporais estão sujeitas a infecção secundária por outros 

microrganismos e os peixes que sobrevivem à infecção podem tornar-se portadores da doença. 

Diagnóstico 

A Columnariose pode ser presumivelmente diagnosticada a partir de sinais de doença na pele 

e brânquias do hospedeiro e de preparações a partir de raspados de as áreas afetadas. Em 

preparações de tecidos infectados, as bactérias mostram um movimento de deslizamento lento, 
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reunindo-se em uma coluna característica, o que dá nome à doença. No exame microscópico 

das lesões pode ser notada a presença de bactérias gram-negativas longas, delgadas, 

possivelmente filamentosas, em forma de bastonete.  

2.8. Edwardsiellosis (Edwardsiella septicaemia) 

 Agente causador 

Edwardsiella tarda 

Características e efeitos no hospedeiro 

A infecção pela Edwardsiella tarda manifesta-se de forma tardia pela presença de pequenas 

lesões cutâneas de 3-5 mm, localizadas na região dorso-lateral do peixe; esta bactéria afeta 

várias espécies de peixe, entre as quais a tilápia (Oreochromis niloticus), bagre do canal 

(Ictalurus punctatus), tainha (Mugil cephalus) e carpa comum (Cyprinus carpio); a fonte de E. 

tarda é presumivelmente o conteúdo intestinal de animais portadores tais como enguias e peixe 

gato; a infecção por E. tarda pode causar lesões na derme, musculatura e órgãos viscerais do 

hospedeiro; as lesões provocadas pela bactéria, evoluem para a condição de abscessos, com o 

aparecimento de áreas inchadas convexas no corpo; a pele do peixe perde pigmentação e quando 

incisada exala um gás malcheiroso; as lesões caracterizam por conter tecido necrosado ou 

morto; a infecção geralmente ocorre durante o período quente e as altas temperaturas, má 

qualidade da água e alta concentração do peixe, podem contribuir para o início e o agravamento 

da doença; os peixes afetados perdem a mobilidade da porção caudal do corpo.  

 

 

Diagnóstico 

A bactéria pode facilmente ser isolada dos músculos e órgãos internos dos peixes clinicamente 

doentes usando meios de cultura comuns como o ágar BHIA e o TSA. Pequenas colônias 

puntiformes desenvolvem-se em 24 a 48 h no meio inoculado. 

2.9. Septicemia causada por aeromonas motiles (Motile Aeromonad Septecemia)  

Agente causador 

Aeromonas hydrophila, A. caviae e A. sobria. 

Características e efeitos no hospedeiro 

As aeromonas motiles infectam espécies como a tilápia (Oreochromis niloticus), peixe leite 

(Chanos), peixe dourado (Carassius auratus), Bagre (Clarias batrachus) e Tainha (Mugil 
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cephalus). Os sinais externos da doença variam desde o escurecimento da área abdominal, até 

um avermelhamento superficial de grande parte do corpo; pode ocorrer necrose nas barbatanas 

e na cauda e extensa ulceração dos flancos e dorso do peixe infectado; as ulcerações são 

geralmente pouco profundas e a superfície afetada adquire cor acastanhada à medida que a 

necrose se expande; outros sinais da doença são a perda de escamas, feridas na boca, exoftalmia 

(protuberância do olho fora da órbita) e opacidade ocular; as aeromonas são geralmente 

transmitidos pela boca do peixe, mas podem também entrar através da pele ou escoriações 

branquiais; as bactérias multiplicam-se no intestino ou no local de invasão e espalham-se por 

todo o corpo através da corrente sanguínea, podendo causar mortalidade de mais de 80% da 

população. 

2.10. Infecção estreptocócica 

Agente causador 

Streptococcus sp. 

Sinais clínicos e efeitos no hospedeiro 

As bactérias estreptococos podem infetar espécies como a Tilápia (Oreochromis niloticus), 

Robalo (Lates calcarifer), rabbitfish (Siganus guttatus) e Ayu (Plecoglossus altivelis). Os sinais 

clínicos da doença variam, dependendo da espécie afetada, mas em geral ocorre natação 

errática, escurecimento do corpo, exoftalmia unilateral ou bilateral, opacidade da córnea, 

hemorragias no opérculo e nas bases das barbatanas e ulceração do corpo; os peixes infectados 

perdem a capacidade de se orientarem na água, o olho torna-se opaco e necrótico, chegando a 

desenvolver cegueira e os peixes chegam a nadar com movimento espiralado, tendo pouco 

controle sobre seus movimentos; a disfunção dos órgãos internos danificados pode levar à 

morte. 

3. Doenças causadas por fungos 

3.1. Fusariose (Fusarium spp) 

Agente causador 

Fusarium sp., Fusarium solani, Lagcnidium sp. e Sirolpidium sp.   

Características e efeitos no hospedeiro 

Afeta adultos e reprodutores de espécies peneídeas como o Litopenaeus stylirostris e o L. 

japonicus, sendo raro nos estágios juvenis e não há registros de ocorrência em estágios larvares; 

os animais afetados pelo fungo, apresentam lesões nodulares escuras (depósitos de melanina) 

sobre a cutícula corporal, apêndices ou brânquias; a infecção geralmente começa em tecidos 
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danificados, como feridas, brânquias danificadas por tratamento químico ou por poluentes e 

lesões resultantes de outros processos patológicos; uma vez estabelecida a infecção, geralmente 

é progressiva e as lesões resultantes podem servir como rota de entrada para outros patógenos 

oportunistas; a transmissão da fusariose inicia com um fungo saprófita que produz um 

macroconídio (esporo) o qual contamina através dos ferimentos; após germinação do esporo 

ocorre a penetração das hifas nos tecidos. 

Diagnóstico 

Observação de sinais gerais como lesões nodulares com depósitos de melanina; uso da 

microscopia para análise histopatológica da lesão; esfregaços para a identificação dos esporos 

em formato de canoa (macroconídios); análise microbiologia para cultivo, isolamento e 

identificação do fungo. 

3.2. Micose larval  

Agente causador 

Lagenidium spp., Sirolpidium spp., Haliphthoros spp. 

Características e efeitos no hospedeiro 

A micose larval é uma doença fúngica que afeta os primeiros estágios de desenvolvimento de 

espécies Peneídeas (camarões) e caranguejos (Scylla serrata); observa-se micose sistêmica 

progressiva acompanhada por pouca ou nenhuma resposta inflamatória; nos camarões, os 

estágios larvais comumente afetados são os estágios de protozoea e de mises; os ovos de 

caranguejo são também suscetíveis à infecção micótica; as mortalidades devidas à micose larval 

podem iniciar de forma subida, podendo chegar a mortalidades acumuladas de 20 a 100% em 

48 -72 h após o início da infecção. 

Diagnóstico 

Em caso de infecção, o exame microscópico das larvas poderá revelar micélios fúngicos 

altamente ramificados em todo o corpo e apêndices; podem estar presentes hifas especializadas 

ou tubos de descarga, com ou sem vesícula terminal; zoósporos móveis podem ser observados, 

sendo libertados dos tubos de descarga.  

3.3. Aflatoxicosis11 

Agente causador 

                                                        
11 Também chamada “Red Desease” (doença vermelha) em inglês. 
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Aflatoxina produzida por Aspergillus flavus e outras espécies de Aspergillus spp. que são 

contaminantes comuns de alimentos não armazenados corretamente ou expirados. 

Características e efeitos no hospedeiro 

Doença registada em Penaeus monodon e outras espécies Peneídeas; provoca uma descoloração 

amarelada ou avermelhada do corpo e apêndices do camarão; os animais tornam-se letárgicos, 

com fraca atividade natatória, concentrando-se perto dos diques do tanque; ocorre perda de 

apetite e os camarões não resistem ao manuseamento; o uso de alimentos contaminados com 

fungos ou mal armazenados, constitui o principal factor de risco para a ocorrência desta doença. 

Diagnóstico 

A confirmação é feita por análise química para a presença de aflatoxina no alimento ou 

ingrediente suspeito; histopatologicamente, pode observar-se necrose no epitélio tubular desde 

a porção proximal até as extremidades dos túbulos periféricos do hepatopâncreas.  

3.4. Fungos de água doce (Saprolegnia spp., Achlya spp., and Aphanomyces spp.) 

Agente causador 

Saprolegnia spp., Achlya spp., e Aphanomyces spp. 

Características e efeitos no hospedeiro 

Estes fungos têm com alvo diversos peixes de água doce, entre elas a tilápia, carpa e peixe 

dourado; caracterizam-se pela formação de um crescimento branco em forma de algodão nos 

ovos e nos tecidos dos peixes afetados; as bactérias podem afetar qualquer área na superfície 

do peixe, como as brânquias, olhos e poços olfativos; a cor do micélio pode variar de branco a 

castanho, dependendo da cor das partículas que se prendem no micélio; os peixes infectados 

pelos fungos, tornam-se letárgicos, cansam-se com facilidade e tornam-se menos sensíveis aos 

estímulos externos; geralmente ocorre perda de equilíbrio pouco antes da morte e, uma vez 

iniciada a infecção, geralmente progride até a morte do peixe. 

Diagnóstico 

Histopatologicamente, evidencia-se a destruição rápida da epiderme (necrose tecidual) com 

uma ligeira resposta inflamatória. 

3.5. Síndrome ulcerativa epizoótica (EUS12) 

Agente causador 

                                                        
12 EUS- Epizootic Ulcerative Syndrome (em inglês) 
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Aphanomyces invadans (pode estar associado com rhabdovirus e bactérias Aeromonas 

hydrophila), Aphanomyce sp, Saprolegnia spp., Pythium spp. 

Características e efeitos no hospedeiro 

A síndrome ulcerativa epizoótica é uma patologia causada por fungos e que afeta diversas 

espécies de água doce; os peixes afetados ficam descoloridos com a pele mais escura, perdem 

apetite e tornam-se letárgicos; quando acometido pela doença, o peixe flutua abaixo da 

superfície da água, ou com a cabeça apenas quebrando a superfície da água e ocasionalmente 

os peixes tornam-se hiperativos, com movimentos bruscos; podem ser observadas lesões 

ulcerativas em todo corpo, as quais podem variar desde pequenas áreas rosáceas ao lado da 

mandíbula ou da cabeça, até lesões ulcerativas maiores e profundas em qualquer parte do corpo; 

no estágio avançado da doença, pode existir exposição dos tecidos da cabeça e do osso, órgãos 

viscerais e coluna vertebral, erosão total da cauda e problemas de hidratação; 

histopatologicamente, ocorre infiltração maciça dos tecidos musculares pelo fungo, 

acompanhado de necrose tecidual e resposta inflamatória, as hifas fúngicas podem chegar ao 

crânio, rim e medula espinhal. 

Diagnóstico 

Pela presença de granulomas micóticos que podem se espalhar pelas lesões e afetar alguns 

órgãos internos; isolamento de A. Invadans a partir dos tecidos internos. 

4. Doenças causadas por protozoários  

Os protozoários são organismos unicelulares, microscópicos, com estruturas especializadas 

para locomoção, coleta de alimentos, fixação e proteção. Os parasitas protozoários são 

organismos que necessitam de outro para ter abrigo e alimento e para reproduzir-se, 

perpetuando a espécie. Protozoários parasitas podem ser encontrados no interior ou exterior do 

corpo de organismos aquáticos. Os parasitas exteriores (ectoparasitas), vivem nas superfícies 

externas (pele, barbatanas, guelras) do hospedeiro, enquanto que os parasitas internos 

(endoparasitas), atacam os órgãos internos dos animais.  Os ectoparasitas por outro, podem 

fazer parte do ambiente natural, sendo inofensivos para os peixes, no entanto, podem exercer 

influência na saúde quando se encontram em elevada concentração. 

À continuação são descritas algumas alguns parasitas parazoários e doenças parasitarias que 

podem representar um risco para os animais criados no Aquaparque. 

4.1. Microsporidiose 

Agente causador 
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Microsporidium – Ameson sp., Agmasoma sp., Pleistophora sp. 

Características e efeitos no hospedeiro 

Afecta diversas espécies de camarões peneídeos; doença de transmissão horizontal; afeta os 

estágios de juvenil e adulto; os principais sintomas são lesões, musculatura opaca-leitosa, 

gônadas grandes e irregulares e cutícula com coloração azul escura ou preta. 

4.2. Gregarinas 

Agente causador 

Nematopsis sp., Cephalolobus sp., Paraphiodina sp.; Hospedeiros intermediários - caracóis, 

moluscos e poliquetas. 

Características e efeitos no hospedeiro 

Todas as espécies peneídeas são susceptíveis; é uma enfermidade aparentemente sem sinais 

clínicos que ocorre no trato digestivo do camarão e pode causar redução de seu crescimento; 

todas as fases do desenvolvimento são suscetíveis; a infeção inicia quando um grande número 

de parasitas liga-se às brânquias, interferindo com a filtração das partículas alimentícias que se 

dirigem ao hepatopâncreas e ao estômago; os danos no camarão hospedeiro resultam da ligação 

dos trofozoítos ao revestimento do intestino; quando os trofozoítos estão presentes em grande 

número, ocorre dano ao revestimento intestinal que pode facilitar a infecção por bactérias; o 

camarão pode apresentar o intestino médio amarelado; o ciclo de vida envolve outros 

invertebrados como hospedeiros intermediários (caracóis, mariscos e vermes marinhos); a 

transmissão pode realizar-se por via oral, através das fezes; as gregarinas podem controlar-se 

através da filtração e desinfecção da água e eliminando os hospedeiros intermediários.  

Diagnóstico  

Detecção dos parasitas no trato digestivo microscopicamente. 

4.3. Ictiofiríase (Doença da mancha branca dos peixes) 

Agente causador 

Ichthyophthirius multifiliis (água doce); Cryptocaryon irritans (água salobre e salgada). 

Características e efeitos no hospedeiro 

Afeta espécies de peixe como tilápia, peixe-gato, carpa, robalo, garoupa e pargo; a doença é 

chamada de "mancha branca" por causa da presença de manchas esbranquiçadas ou 

acinzentadas na pele e nas guelras dos peixes afetados; os peixes doentes perdem apetite, ficam 

letárgicos e com olhos opacos ou hemorrágicos; os peixes muito infestados produzem muito 
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muco e tendem a esfregar o corpo contra o substrato ou as paredes dos tanques; o parasita pode 

destruir a pele e as brânquias; podem desenvolver-se ulcerações na pele dos peixes, podendo 

propiciar infecção secundária por bactérias ou fungos; a ocorrência deste parasita é geralmente 

associada com quedas de temperatura abaixo de 28° C. 

Diagnóstico 

Os parasitas enquistados (0,10-0,35 mm) aparecem como manchas brancas na superfície do 

peixe, podendo ser vistos a olho nu; o exame microscópico do muco retirado a partir da 

superfície do corpo e dos filamentos branquiais, pode revelar parasitas redondos ou ovais, 

movidos por cílios e possuindo um macronúcleo em forma de ferradura. 

4.4. Ectoparasitas ciliados 

Agente causador: 

Trichodina sp., Trichodinella sp., Tripartiella sp. 

Características e efeitos no hospedeiro 

Afeta peixes como a tilápia, carpa, peixe leite, robalo, tainha, garoupa e pargo; os parasitas 

prendem-se às brânquias e à pele do hospedeiro; os peixes afetados ficam enfraquecidos com 

produção excessiva de muco e barbatanas desgastadas; a presença de um número excessivo de 

parasitas na pele e brânquias interfere com a respiração dos peixes infestados; a maior 

mortalidade regista-se em peixes na fase juvenil; o disco adesivo do parasita causa lesões diretos 

ao epitélio branquial dos peixes. 

Diagnóstico 

Através do exame microscópico de filamentos de branquias e raspados da pele, podem 

observar-se organismos em forma de pires, cercados por cílios em torno de seu perímetro. 

4.5. Ectoparasitas Monogénea (vermes externos) 

Agente causador 

Gyrodactylus sp, Dactylogyrus sp, Pseudorhabdosynochus sp, Benedenia sp 

Características e efeitos no hospedeiro 

Os ectoparasitas monogéneas são vermes planos com tamanho de 1 a 5 mm de comprimento; 

possuem um órgão posterior de fixação chamado “haptor” armado com ganchos e/ou ventosas; 

as espécies de peixe suscetíveis são a tilápia, peixe-gato, carpa, robalo, garoupa e pargo; o 

parasita liga-se às brânquias, barbatanas e superfície corporal dos peixes; os peixes afetados 

ficam com pele e brânquias pálidas, com aumento na produção de muco, barbatanas 



Plano de Biossegurança – AquaCC Inhassunge 
 

133 
 
 

desgastadas, e a córnea opaca; a infestação intensa pode resultar em hiperplasia das células 

epiteliais da pele; os danos no epitélio branquial podem afetar a respiração normal; a infestação 

aguda pode causar mortalidade; condições de baixos níveis de oxigênio podem aumentar a taxa 

de mortalidade; a doença associa-se frequentemente á vibriose. 

Diagnóstico 

Exame macroscópico e microscópico de brânquias e superfície corporal de peixes recém-

sacrificados.  

4.6. Endoparasitas Digenea (vermes internos) 

Agente causador 

Bucephalus sp., Lecithochirium sp., Pseudometadena sp., Transversotrema sp., 

Stellantchasmus sp., Haplorchis sp., Procerovum sp., Prosorhynchus sp., Hemiurus sp. 

Características e efeitos no hospedeiro 

Os Digenea são vermes endoparasitas com tamanhos até 2,6 x 0,8 mm; possuem dois órgãos de 

fixação tipo chupador, localizados nas porções anterior e ventral; afeta peixes como a carpa, 

peixe leite, badejos, garoupas e tainhas; observa-se a presença de pequenos cistos de cor branca 

a amarela ou castanho a preto na pele, barbatanas, brânquias, músculo, estômago ou intestino; 

os peixes afetados apresentam abdômen distendido; afeta o crescimento e a sobrevivência 

podendo causar desfiguração dos peixes e interrupção de função de alguns órgãos vitais; pode 

causar diarreia e complicações cardíacas e viscerais em humanos (hospedeiro final). 

4.7. Infestação por Acantocéfalos 

Agente causador 

Acantocéfalo sp., Pallisentis sp. 

Características e efeitos no hospedeiro 

Os acantocéfalos são vermes cilíndricos alongados com espinhos na cabeça; possuem 

comprimento de cerca de 10 mm, com uma tromba refratária contendo ganchos em sua parte 

anterior; afeta peixes como a tilápia, bagre, enguia e peixe leite; o parasita adere-se à mucosa 

intestinal do hospedeiro; os peixes afetados adquirem aspecto escurecido; causam úlceras 

necróticas hemorrágicas no intestino do hospedeiro; causam retardo no crescimento e até 

mortalidade; a prevenção realiza-se através da calagem dos tanques, controlo da presença de 

hospedeiros intermediários na água de abastecimento e quarenta dos indivíduos novos e 

suspeitos. 

Diagnóstico 
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Através do exame macroscópico do intestino. 

4.8. Crustáceos parasitas de peixes 
4.8.1. Argulus  

Agente causador 

Argulus sp.  

Características e efeitos no hospedeiro 

Os crustáceos parasitas caracterizam-se por possuir corpos segmentados, cobertos por carapaça 

e com articulações; afetam peixes como a tilápia, peixe leite, tainha, carpa e bagre; geralmente 

prendem-se à pele, barbatanas, mucosa bucal ou opérculos deixando duas manchas pretas 

evidentes; causam hemorragia e ulceração na área de inserção; a infestação aguda pode resultar 

em mortalidades do peixe; as feridas provocadas pelo parasita podem tornar-se necróticas e 

ulceradas, abrindo caminho para infecção bacteriana secundária; a prevenção realiza-se usando 

filtros e desinfectantes.  

Diagnóstico 

Exame macroscópico e microscópico do peixe. 

4.8.2. Caligus (piolho do mar) 

Agente causador 

Caligus epidemicus, Caligus patulus 

Características e efeitos no hospedeiro 

Afetam peixes como a tilápia, peixe leite, robalo, tainha e pargo; são parasitos transparentes 

que aparecem como manchas brancas, temporariamente presas à pele, barbatanas e guelras; as 

áreas infestadas perdem as escamas, apresentam hemorragia e ulceração; infestações agudas 

podem causar mortalidades. 

Diagnóstico 

Exame macroscópico e microscópico de raspados das área afetadas. 

4.8.3. Ergasilus (copépodos) 

Agente causador 

Ergasilus sp 

Características e efeitos no hospedeiro 
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São copépodes parasitas de cor branca a castanho escuro com tamanho menor de 2mm; atacam 

peixes como a tilápia, carpa, robalo, garoupa e tainha; podem ser observados com dois sacos 

de ovos alongados e brancos; aderem-se firmemente às brânquias e à superfície do corpo do 

hospedeiro destruindo os filamentos branquiais e provocando disfunção respiratória; a 

infestação aguda (mais de 10 parasitas por peixe), pode levar à perda de metade do estoque 

povoado; pode ocorrer infecção secundária por bactérias. 

Diagnóstico 

Exame macroscópico e microscópico do peixe hospedeiro. 

4.8.4. Lernaea (“verme ancora”) 

Agente causador 

Lernaea sp.  

 

Características e efeitos no hospedeiro 

A forma do corpo e o órgão de ligação do parasita assemelham uma ancora ("verme âncora"); 

atacam peixes como a tilápia, peixe leite e carpas; os parasitas podem ser vistos saindo das 

narinas, pele, base de barbatanas, brânquias e cavidade bucal; a infestação aguda pode resultar 

em perda de escamas, ulcerações da pele e inflamação da pele e dos músculos; as ulcerações 

podem causar necrose do músculo; o lugar de fixação do parasita serve de porta de entrada para 

infecção microbiana secundária; quando o parasita se fixa na zona da cabeça, causa torção e 

deformação das mandíbulas; os peixes afetados perdem o equilíbrio e pode ocorrer mortalidade 

massiva. 

Diagnóstico 

Exame macroscópico e microscópico do peixe hospedeiro; inspecção para a visualização de 

parasitas, principalmente na base das nadadeiras, no globo ocular e na cavidade bucal, a olho 

nu ou com uso de lupa. 

4.8.5. Parasitas isópodes  

Agente causador 

Alitropus sp., Nerocila sp. 

Características e efeitos no hospedeiro 

Afetam peixes como a tilápia, peixe leite, robalo, tainha e garoupa; o parasita adere-se à pele, 

boca e brânquias do peixe hospedeiro; os sinais clínicos incluem movimentos operculares 



Plano de Biossegurança – AquaCC Inhassunge 
 

136 
 
 

reduzidos, perda de apetite, anemia e baixa taxa de crescimento; os tecidos do hospedeiro são 

destruídos devido à pressão do parasita no corpo; ocorre necrose da derme e dos filamentos 

branquiais; os movimentos natatórios e o comportamento alimentar do peixe ficam afetados; 

pode ocorrer mortalidade num período de 1 a 2 dias, particularmente em peixes na fase juvenil; 

as medidas de controlo incluem a remoção mecânica dos parasitas, banho de formalina (200 

ppm) até que o parasita desapareça do hospedeiro e a secagem e calagem dos tanques antes do 

enchimento. 

Diagnóstico 

Exame macroscópico do peixe hospedeiro. 

4.9. Sanguessugas marinhas 

Agente causador 

Zeylanicobdella arugamensis. 

Características e efeitos no hospedeiro 

As sanguessugas marinhas são parasitas com corpo estriado e parede muscular com tamanho 

de 8 a 12 mm; afetam peixes como a tilápia, garoupa e peixe-leite; possuem ventosas anteriores 

e posteriores através dos quais prendem-se à pele, barbatanas, olhos, narinas, opérculos e parte 

interior da boca, causando hemorragias nos locais de fixação; alimentam-se do sangue do 

hospedeiro, causando-lhe anemia; podem servir de vetores para infecções por vírus, bactérias e 

outros protozoários; a prevenção e o controle fazem-se com o uso de filtros, remoção mecânica, 

secagem completa das instalações e banhos de formalina. 

Diagnóstico 

Exame macroscópico do peixe hospedeiro. 

4.10. Parasitas de crustáceos (Vorticella, Zoothamnium, Epistylis, Acineta, Ephelota) 

Agente causador 

Vorticella sp., Zoothamnium sp., Epistylis sp., Acineta sp., Ephelota sp. 

Características e efeitos no hospedeiro 

São parasitas que podem ser encontrados nas superfícies externas de camarões e caranguejos; 

quando os parasitas afetam as guelras e a parte externa do camarão, deixam  com aspecto de 

um tapete felpudo; quando presentes em grande número, os parasitas podem causar dificuldades 

respiratórias e locomotoras; a infestação aguda pode resultar em mortalidades, particularmente 

quando as concentrações de oxigênio são baixas; a prevenção é feita através de um rígido 
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controle sanitário da água dos tanques de criação, remoção de detritos orgânicos e caso haja 

infestação, os animais podem ser tratados com banhos de formalina.  

Diagnóstico 

Exame microscópico da carapaça e das brânquias. 

4.11. Esporozoários 

Agente causador 

Microsporídios: Nosema sp., Ameson sp., Agmasoma sp., Thelohania sp., Pleistophora sp., 

Glugea sp., Ictiosporídio sp. 

 

Características e efeitos no hospedeiro 

Os esporozoários afectam todas os camarões Peneídeos; são parasitas intracelulares com 

esporos unicelulares (3-10 µm) contendo esporoplasma e filamento polar em espiral; produzem 

esporos resistentes, com um complexo apical usado na invasão das células dos hospedeiros; 

atacam órgãos intestinais, tecidos musculares e a pele do peixe; os camarões afetados ficam 

enfraquecidos e facilmente estressados; As áreas infectadas (cefalotórax, músculo abdominal, 

ovários) tornam-se brancas e opacas devido à presença de esporos e outras fases do parasita; a 

infecção pode causar esterilidade dos reprodutores, os quais apresentam ovários brancos (com 

aspecto de algodão); a prevenção e o controle são feitos através do isolamento e destruição dos 

indivíduos infetados, evitando o contato entre os reprodutores infectados e seus descendentes e 

fazendo a desinfecção dos sistemas de cultura usando cloro ou iodo. 

Diagnóstico 

Exame microscópico de esfregaços corados colhidos nas áreas infectadas para revelar os 

esporos; Exame histológico. 

5. Doenças não infecciosas  

5.1. Parâmetros ambientais extremos 

Os parâmetros de temperatura, radiação solar, saturação de gases, conteúdo de íons de 

hidrogênio (pH), teor de oxigênio e salinidade, possuem intervalos toleráveis, apropriados para 

sustentar a vida das diversas espécies de organismos nos diferentes estágios de vida.  

Quando os parâmetros ambientais excedem os intervalos de conforto dos organismos, ou exista 

um efeito interativo das condições extremas, poderão ocorrer distúrbios na saúde dos animais, 
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resultando em doenças dentro dos tanques de cultivo. Por outro lado, a exposição aos agentes 

não infecciosos, pode propiciar o ataque por agentes infecciosos oportunistas. 

5.2. Toxicidade 

Algumas substâncias tóxicas absorvidas a partir da água ou dos alimentos consumidos, podem 

causar o envenenamento dos organismos em cultivo. As concentrações excessivas de amônia, 

nitrito, sulfeto de hidrogênio e dióxido de carbono, pode ter um efeito tóxico nos animais. 

Certos metais podem também causar efeito tóxico nos animais, quando sua concentração 

excede os limites suportáveis. A presença e a toxicidade desses produtos químicos é 

influenciada por condições ambientais variáveis.  

Certos microrganismos e algas excretam produtos tóxicos prejudiciais aos animais. Um 

exemplo são as “marés vermelhas” que são principalmente produzidas por dinoflagelados e 

causam mortalidade em camarões quando chegam ao ambiente de cultivo.   

Os pesticidas provenientes das atividades agrícolas constituem um risco para os organismos 

cultivados. Alguns químicos tóxicos usados na agricultura, podem ser transportados para as 

fontes de água, podendo causar distúrbios nos animais. 

A ração usada na alimentação dos animais, pode ficar contaminada por microrganismos e 

produtos tóxicos. A contaminação pode resultar tanto do uso de ingredientes contendo produtos 

tóxicos, ou da má conservação da ração, o que pode ocasionar sua deterioração e consequente 

produção de toxinas e microrganismos prejudiciais para os animais. 

5.3. Doenças de peixes associadas a condições físico-químicas da água  
5.3.1. Doença da bolha de ar 

A bolha de gás (ar) é causada pela supersaturação de gases dissolvidos, principalmente o 

nitrogênio e o oxigênio. A supersaturação pode ser produzida por gases provenientes dos 

sistemas de aeração, mas também da alta concentração de algas, as quais podem causar depleção 

do oxigênio dissolvido durante a noite e a supersaturação durante o dia. 

Os peixes afetados possuem bolhas de ar em sua cavidade abdominal, olhos, pele, brânquias, 

barbatanas, boca, bexiga natatória, dentro do trato digestivo e exoftalmia (olhos sobressaídos). 

O peixe pode morrer devido a embolia no sangue e enfisema (falta de ar) nos tecidos, edema e 

degeneração das lamelas branquiais e abaulamento da córnea. 

Como medidas de prevenção e controle, deve-se fazer o monitoramento regular do oxigênio 

dissolvido, evitar a proliferação excessiva de algas e manter as linhas de ar e bombas 

funcionando de forma eficiente. 
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5.3.2. Síndrome da bexiga natatória (SBSS13)  

A síndrome do estresse da bexiga, está relacionada com o mau funcionamento da bexiga 

natatória, o qual está associado a grandes flutuações do oxigénio devidas a presença de alta 

densidade fitoplanctónica, a qual causa supersaturação durante o período diurno e depleção 

durante a noite.  

As larvas dos peixes apresentam grande bolha de gás na região antero-dorsal e fora da bexiga 

natatória, hiperinflação da bexiga natatória, alta flutuabilidade e podem ocorrer mortalidades 

massivas. 

Como prevenção e controle, deve-se filtrar a água, controlar a proliferação de algas e 

proporcionar forte aeração para manter as larvas sob a superfície da água nos tanques de 

incubação. 

5.3.3. Asfixia (hipoxia) 

Níveis muito baixos de oxigênio dissolvido podem causar a asfixia ou hipoxia dos peixes. 

Os peixes afetados geralmente reúnem-se nas entradas e saídas de água. Os peixes podem 

também nadar na superfície com a boca aberta e movimento opercular rápido. A principal 

medida de prevenção é monitorar e garantir níveis de oxigénio dissolvido adequados. 

5.3.4. Salinidade 

Níveis de salinidade extremas podem causar a perda de peso devido a libertação de água para 

regulação osmótica. Pode também ocorrer perda de escamas e opacidade do globo ocular nos 

peixes afetados. 

5.3.5. Alcaloses e Acidoses 

A alcalose ocorre quando a água de cultivo se torna muito básica, ou seja, pH aumentam para 

níveis muito altos, tornando-se intoleráveis para os peixes. Os peixes afetados apresentam pele 

e brânquias corroídas e turvação leitosa da pele. Como prevenção, deve-se monitorar o nível de 

pH e mantê-lo numa faixa ideal para as espécies que estão sendo cultivadas. 

A acidose é causada por uma queda no pH a um nível muito baixo que o tolerável pela espécie. 

Os peixes afetados apresentam movimentos de natação rápidos e ofegantes, aumenta a secreção 

de muco, podendo ocorrer rapidamente a morte. O metabolismo normal é dificultado, 

resultando em crescimento retardado.  

                                                        
13 SBSS - Swim bladder stress syndrome (em inglês) 
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Como medida de controle, deve-se fazer monitoramento regular do pH, fazer a secagem e a 

calagem antes do povoamento. 

5.3.6. Queimaduras solares  

A doença das queimaduras solares é devida a níveis excessivos de irradiação luz ultravioleta 

solar- Ocorre principalmente quando os peixes são estocados em tanques descobertos com 

níveis de profundidade da água muito baixas. 

O principal sinal resultante de queimaduras, é o desenvolvimento de lesões ulcerativas 

circulares focais cinzentas na cabeça e nas barbatanas. As lesões ulcerativas podem servir como 

portais de entrada para outros patógenos, resultando em infecção secundária. 

Como prevenção, devem ser mantidos os níveis adequados da água nos tanques de cultivo e, 

em caso de ter que trabalhar com níveis baixos de água, deve ser providenciada sombra para 

proteger os peixes da luz ultravioleta. 

5.4. Doenças de camarão associadas a condições físico-químicas da água  
5.4.1. Necrose muscular 

A necrose muscular no camarão pode ser causada pelo choque provocado por níveis extremos 

de   temperatura, salinidade, baixos níveis de oxigênio, altas densidades de povoamento, 

manuseio brusco e alto nível de incrustações nas brânquias. 

Os camarões afetados apresentam áreas brancas opacas no abdômen, enegrecimento das bordas 

dos urópodes, seguido por erosão e furúnculos cheios de líquido. 

Ocorre morte gradual das células nas partes afetadas, levando à erosão, principalmente da 

cauda, o qual pode servir de ponto de entrada para infecção bacteriana sistêmica secundária. 

Como prevenção, deve-se reduzir a densidade de povoamento e melhorar a qualidade da água. 

5.4.2. Camarão encolhido (músculo preso) 

O fenômeno do camarão encolhido (curvado) é causado pela manipulação dos animais em 

condições onde o ar é mais quente e a humidade mais elevada em relação com a água de cultivo. 

Ocorre também devido a um desequilíbrio na composição mineral da água. 

Os camarões afetados apresentam flexão parcial ou completa da cauda, nadando com o 

abdômen curvado ou totalmente flexionado. O camarão pode ficar imóvel no fundo do tanque, 

podendo ser canibalizado pelos camarões saudáveis. 
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5.4.3. Muda incompleta 

A muda incompleta do camarão está intimamente associada à baixa temperatura da água de 

cultivo. Os principais sinais são a presença de exoesqueleto antigo ligado a larvas recém-

mudadas, principalmente nos apêndices. 

O camarão apresenta movimentos natatórios anormais que podem levar à fácil predação e 

mortalidade. 

Como prevenção, deve manter-se a temperatura de conforto da espécie. 

5.4.4. Brânquias pretas 

A doença das guelras negras, deve-se à contaminação química causada por cultivar organismos 

em águas com elevados níveis de amônia e nitrito, alta carga orgânica devida a resíduos de 

alimento, detritos e matéria fecal no fundo do tanque, o qual causa solos negros. 

As brânquias dos camarões afetados apresentam descoloração avermelhada, acastanhada ou 

preta e, em casos avançados, os filamentos branquiais tornam-se totalmente negros. O 

escurecimento das brânquias resulta da deposição de melanina em locais de necrose tecidual e 

intensa atividade hemocitária. 

Como medida de prevenção, deve evitar-se a presença de metais pesados na água de cultivo e 

remover o solo preto que fica após a colheita e drenagem da água do tanque. 

5.4.5. Síndrome da carapaça mole 

A síndrome da carapaça mole é causada pela exposição dos camarões a agentes pesticidas como 

a Aquatina, Gusathion, Rotenona e Saponina. A casca torna fina e macia por várias semanas, a 

superfície da casca torna-se escura e os camarões ficam ásperos e enrugados. Os camarões 

afetados reduzem seu crescimento e acabam morrendo. 

Para prevenir deve-se fazer uma lavagem completa dos tanques antes de seu enchimento, 

especialmente quando houver suspeita de contaminação por pesticidas. 

5.4.6. Doenças causadas por factores físicos 

As doenças associadas com fatores físicos são principalmente devidas ao manuseamento, 

transporte, altas concentrações e predação entre os animais. Devido às lesões provocadas pelos 

factores físicos, podem ocorrer Infecções bacterianas, virais ou parasitárias secundárias. 

5.5. Doenças nutricionais 

As doenças nutricionais dos organismos aquáticos cultivados, podem desenvolvem-se como 

resultado da deficiência (desnutrição), excesso (superalimentação) ou desequilíbrio 

(desnutrição) dos nutrientes presentes na ração.  
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As doenças nutricionais geralmente desenvolvem-se de forma gradual, já que os animais 

possuem reservas corporais que compensam até certo ponto qualquer deficiência nutricional. 

Deste modo, os sinais de doença aparecem apenas quando o fornecimento de qualquer 

componente da dieta cai abaixo do nível crítico. Por outro lado, quando é fornecido demasiado 

alimento aos peixes, o excesso é convertido em gordura e depositado em tecidos e órgãos, 

podendo afetar as funções fisiológicas dos animais.  

De um modo geral, o diagnóstico de doenças nutricionais é difícil, já que muitos dos sinais 

exibidos pelos peixes são inespecíficos. Muitas doenças causadas por deficiências nutricionais, 

assemelham-se às alterações físicas e funcionais encontradas em doenças causadas por outros 

agentes etiológicos, tornando-se difícil catalogá-los como deficiências nutricionais.  

5.5.1. Síndrome da deficiência em aminoácidos 

O sinal mais comum de deficiência de proteínas e/ou aminoácidos em peixes, é a redução ou 

cessação do crescimento. A ausência de um único aminoácido essencial pode afetar o 

crescimento do peixe e, nos casos em que a dieta carece de algum aminoácido essencial, o 

crescimento irá cessar, até que o aminoácido seja restaurado na dieta. 

5.5.2. Deficiência de gorduras e lipídios 

Entre as características clínicas manifestadas por peixes com deficiência em ácidos graxos 

essenciais, estão a despigmentação, erosão das barbatanas, miopatia cardíaca e infiltração 

gordurosa do fígado. 

Os peixes alimentados com componentes lipídicos rançosos, podem desenvolver a doença 

hepática lipoide, com anemia extrema, manifestada pela palidez das brânquias, bronzeamento 

e arredondamento do coração e inchamento do fígado. 

Por outro lado, os lipídios râncidos podem reagir com as proteínas, reduzindo seu valor 

biológico e comprometendo o efeito das vitaminas não são antioxidantes. 

5.5.3. Desequilíbrio vitamínico 

O esgotamento de uma única vitamina no corpo do peixe, pode desencadear sinais específicos 

ou gerais de determinada doença. A síndrome da miopatia nutricional, é uma doença associado 

com deficiência de vitamina E, e presença de peróxidos lipídicos na dieta, caracterizando-se 

por necrose e degeneração da musculatura lateral dos peixes.  
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5.5.4. Deficiência de minerais   

O desequilíbrio ou deficiência do cálcio, potássio e magnésio, minerais que desempenham 

papel no metabolismo ósseo e articular, podem resultar em anormalidades da coluna vertebral 

que deixam o peixe deformado. 

5.5.5. Deficiência em vitamina C 

A deficiência de vitamina C, também chamada de “doença da morte negra”, ocorre em juvenis 

e adultos de camarões peneídeos cultivado de forma intensiva em tanques. A doença é causada 

por um baixo nível de vitamina C na dieta e a falta de crescimento de algas e outras fontes de 

vitamina C no sistema de cultivo. A doença causada pela carência da vitamina C, pode estar 

acompanhada por uma septicemia bacteriana, devida à redução das defesas contra a infecção. 

O controle desta deficiência, é feito através de formulação de rações contendo doses adequadas 

de vitamina C e evitando a degradação durante o processo de fabrico e armazenamento da ração. 

5.5.6. Síndrome de carapaça mole  

A síndrome de carapaça mole, é uma condição que ocorre em camarões peneídeos, como 

resultado do atraso no processo normal de endurecimento da cutícula após a muda, levando a 

que o animais fiquem propensos ao ataque de parasitas externos e ao canibalismo.  

Embora a presença da condição de carapaça mole esteja mais correlacionada com condições 

ambientais de alto pH do solo, baixo teor de fosfato de água, as práticas alimentares 

inadequadas e a subnutrição são as principais causas do problema de carapaça mole.  

5.5.7. Síndrome da carapaça azul 

Os camarões com esta doença adquirem uma coloração azulada, em vez de castanho-

acinzentado. A doença é causada pela deficiência de carotenoides na dieta (astaxantina) e o 

controle da doença é feito através de manipulação dietética e dos factores ambientais. 

5.5.8. Síndrome de camarão flexionado 

A cãibra corporal é uma lesão funcional em que o músculo do camarão se contrai, mas é incapaz 

de relaxar e o abdômen ou cauda permanece flexionado por um período prolongado. As cãibras 

no corpo e necrose muscular ocorrem tendo os músculos estriados como órgão alvo.  

Para além de fatores ambientais, fatores nutricionais, como um desequilíbrio na relação Ca:Mg 

e deficiência de vitamina B, estão entre os agentes etiológicos da doença.  

5.5.9. Subalimentação 

O camarão subalimentado, tende a apresentar carapaça solta e “oca”, devido à redução da massa 

muscular na região abdominal. A maior lesão associada com a subalimentação ocorre no 
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hepatopâncreas, onde ocorre atrofia acentuada dos túbulos devido à ausência de alimento nas 

células.  

A subalimentação geralmente resulta de erros no cálculo da quantidade de ração que é 

distribuída aos animais, o qual pode dever-se a deficiências na estimação da biomassa presente 

no tanque de cultivo ou do uso de uma taxa de alimentação inadequada. A falta de suficiente 

energia para sustentar o crescimento dos animais no tanque, ou a existência de um nutriente 

limitante específico em falta, podem também conduzir à condição de desnutrição. 

o sinal inicial da subalimentação, é a redução ou falta de crescimento dos animais. O 

diagnóstico do problema da subalimentação, requer uma revisão cuidadosa dos registros de 

produção, dos dados de parâmetros de qualidade da água e do monitoramento dos animais. 

5.5.10. Problemas de qualidade do alimento com implicações na saúde dos animais 
5.5.10.1. Armazenamento  

A forma como as rações são armazenadas, é de particular importância na saúde dos organismos 

aquáticos. O calor e a humidade, permitem o crescimento de microrganismos como os fungos, 

que junto com os insectos atraídos pelos alimentos, promovem a rápida deterioração da ração.  

Quando não são mantidas as condições adequadas de armazenamento, ocorrer problemas tais 

como a perda de vitaminas e outros nutrientes, rancidez e contaminação por microrganismos 

ou seus produtos metabólicos. 

As rações artificiais contêm ingredientes que são propensos a tornarem-se rançosos (farinha de 

peixe, farinha de copra, farelo de arroz, óleo de peixe, etc.). Os óleos rançosos podem tornar-se 

tóxicos, podendo destruir outros nutrientes e reduzir a palatabilidade, valor nutricional e 

problemas de toxicidade. A exposição prolongada de peixes a alimentos rançosos, pode causar 

redução do apetite, crescimento lento e baixa eficiência alimentar. 

O uso de ingredientes contaminados com microrganismos como a Salmonella, pode ter 

implicações na saúde dos peixes pela possibilidade de produzirem toxinas prejudiciais. 

5.5.10.2. Contaminação por aflatoxinas 

Fungos como os pertencentes ao gênero Aspergillus, podem crescer nos alimentos, causando 

sua deterioração e produzindo toxinas como a aflatoxina. A aflatoxina, tanto pode ser originada 

durante o armazenamento ou na fase de produção da ração. 

Para evitar a contaminação por aflotoxinas, devem ser estabelecidos padrões de ingredientes 

usados na produção de rações, incluindo o exame de materiais suspeitos de poderem conter 
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aflatoxina. Para inibir o crescimento de fungos, podem ser adicionados inibidores, com a 

condição de não afetarem a palatabilidade do alimento. 

5.5.10.3. Componentes tóxicos nos alimentos 

Certos compostos orgânicos de ocorrência natural encontrados em alguns ingredientes de ração, 

podem produzir respostas tóxicas em peixes.  

O ácido tânico e os ácidos graxos ciclopropenoides, podem induzir ao câncer de fígado nos 

peixes; o gossipol, toxina presente no caroço de algodão, provoca anorexia e acúmulo de 

ceroides no fígado; o ácido fítico, o qual se une ao zinco na ração, é um inibidor de crescimento 

encontrado no farelo de soja; hidrocarbonetos clorados contidos na farinha de peixe, podem 

causar mortalidade, quando presentes em rações de alevinos. 

Os ingredientes dos alimentos, principalmente os de origem vegetal, podem conter fatores 

antinutricionais. Entre os fatores antinutricionais mais comuns, estão os inibidores de tripsina 

encontrados no farelo de soja. 

5.5.10.4. Doenças causadas pelo uso de desperdícios 

O uso de peixe fresco ou cru como alimento, pode possibilitar a transmissão de patógenos 

específicos de peixes. Doenças virais e bacterianas, bem como parasitárias podem ser 

transmitidas para peixes saudáveis, alimentando-os com peixe de desperdício.  

O problema pode ser minimizado quando os desperdícios são armazenados em condições de 

congelamento que permitem a eliminação ou inibição de microrganismos e parasitas que não 

sobrevivem a temperaturas de congelamento. 
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B. TERMOS DE REFERÊNCIA DO PLANO DE SEGURANÇA DO 
AQUAPARQUE DE INHASSUNGE 

 
 
 
 
 

 
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 
 
 

MINISTÉRIO DO MAR, ÁGUAS INTERIORES E PESCAS 
 

INSTITUTO NACIONAL DE DESNVOLVIENTO DA PESCA E AQUACULTURA 
 

Aquacultura no Contexto de Mudanças Climáticas (AquaCC) 
 

Termos de Referência para Serviços de Consultoria (Individual) 
 
 

 
Título do trabalho 

Termos de Referência para o Desenho do Plano de Biossegurança do 

Aquaparque Situado no distrito de Inhassunge, Província da 

Zambézia 

 
Duração do contrato 

 
45 dias 

 
Introdução 

O Governo de Moçambique, através do Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas, recebeu 

do Fundo de Desenvolvimento Nórdico (NDF), através do Banco Mundial, um financiamento 

para o desenvolvimento de um projecto-piloto de aquacultura no contexto da Aquacultura e 

Alterações Climáticas (AquaCC). 

O projecto apoiará Moçambique no desenvolvimento de um modelo piloto de Aquacultura 

sustentável para a construção de resiliência social, económica e ambiental, bem como para 

melhorar a coordenação intersectorial e divulgar melhores práticas em Moçambique através da 

participação do sector privado. 
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O projecto de Aquacultura no contexto das Mudanças Climáticas permitirá a agregação de 

valor, enfatizando a sustentabilidade, o meio ambiente, o género e os aspectos sociais. Deste 

modo deverá diversificar o uso de espécies nativas para melhorar os meios de subsistência das 

populações locais, a biodiversidade e a vegetação, focalizando em alternativas com base na 

abordagem das alterações climáticas. 

Nesse contexto, o IDEPA pretende contratar um consultor para elaborar um plano de 

biossegurança de um parque de aquacultura (Aquaparque) situado no distrito de Inhassunge, 

província da Zambézia. 

Biossegurança na aquacultura consiste numa série de práticas que concorrem para a 

minimização de riscos de introdução de doenças infecciosas e sua disseminação nas instalações 

de aquacultura, e o risco de que os animais infectados ou agentes infeciosos saiam das 

instalações de aquacultura e se disseminem para o meio ambiente, infectando outras espécies 

susceptíveis. Essas práticas também reduzem o stress nos animais, tornando-os menos 

susceptíveis a doenças. 

Nos últimos anos, o país registou um surto devastador de doença na aquacultura (vírus da 

mancha branca), que levou ao colapso da indústria de camarão marinho e afectou populações 

de crustáceos selvagens. Além disso, a ameaça da septicemia hemorrágica viral nas populações 

de peixe selvagem, aumentou a consciencialização sobre a importância da biossegurança. 

É com o propósito de envolvimento das entidades responsáveis, quer da produção quer pela 

saúde das explorações, e após análise dos principais fatores de risco para a saúde animal e das 

doenças mais prevalentes na área coberta pelo projecto que é proposto o presente plano. Este 

engloba aspetos relativos à biossegurança, gestão de produção, controlo e monitorização de 

doenças, bem como ações de formação. 

Espera-se que, da aplicação deste plano, resulte a prevenção do aparecimento e transmissão de 

doenças infeciosas, parasitárias e de problemas relacionados com a não aplicação de boas 

práticas nos processos de produção, melhorando desta forma o bem-estar animal, as receitas, 

os lucros e da melhoria da vida das populações alvo do projecto. 

Objectivos 

O objectivo geral deste Termo de Referência é de elaborar um plano de biossegurança para o 

parque de aquacultura (Aquaparque) do IDEPA situado no distrito de Inhassunge, província da 

Zambézia. 
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O plano de biossegurança deverá ser instrumento que ajude a identificar e avaliar os riscos de 

biossegurança para o aquaparque, desenvolver procedimentos para a gestão de riscos de 

biossegurança, gerir e reavaliar os riscos de forma contínua. 

Tarefas a ser realizadas pelo consultor 

O consultor deverá: 

• Elaborar o plano de biossegurança que deverá conter elementos que concorram para reduzir 

o risco de introdução de doenças no aquaparque (biossegurança ao nível daentrada), reduzir 

o risco de propagação de doenças dentro do aquaparque (biossegurança interna), reduzir o 

risco de doenças disseminarem-se do aquaparque para o meio ambiente natural 

(biossegurança ao nível de saída); 

• Desenvolver protocolos de resposta de emergência para casos de surtos de doenças (todos 

os três níveis de biossegurança); 

• Desenvolver modelos de documentos para a execução de todas as actividades de rotina no 

âmbito de sua implementação, a exemplo de fichas de inspeção/monitoria e “check lists”; 

• Desenvolver protocolo de acesso de pessoas e viaturas à área do Aquaparque; 

• Desenvolver protocolo de controlo integrado de pragas. Este protocolo deverá incluir os 

potenciais pesticidas a serem usados, devendo ser aqueles legalmente aceites e registados 

em Moçambique, e os procedimentos de segurança por seguir. Os potenciais pesticidas a 

utilizar não deverão ser letais a todas as espécies locais de aves; 

• Desenvolver protocolo de recolha e acondicionamento de resíduos na área do Aquaparque 

e descarte final; 

• Desenvolver um modelo de ficha Monitoramento Ambiental que deverá estar alinhado com 

as disposições do plano de gestão ambiental existente ou por elaborar para o Aquaparque. 

O modelo de ficha de monitoramento ambiental deverá considerar parâmetros para 

monitorar o ambiente externo do aquaparque em caso de surgimento de doenças no 

aquaparque, com o objectivo de detectar possível contaminação exterior e 

acompanhamento da sua tendência; 

• Desenvolver um Manual de Operações que identifique os riscos que podem ser encontrados 

durante a operação do Aquaparque e que especifique também as práticas e os 

procedimentos específicos para minimizar ou eliminar a exposição ao perigo para os 

trabalhadores e ambiente circunvizinho; 

• Desenvolver um protocolo de segurança dos trabalhadores, que inclua especificações do 

equipamento de protecção individual (EPI), capelas e cabines de protecção biológica, 
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sistemas de ventilação nos edifícios do Aquaparque, bem como outros equipamentos de 

protecção colectiva, como varas de manobra, sistemas de aterramento, isolamento acústico 

e isolamento térmico, utilizados no dia-a-dia para garantir a segurança dos colaboradores 

e do meio ambiente. Este protocolo deverá incluir disposições previstas no decreto 62/2013 

de 4 de Dezembro, que estabelece o Regime Jurídico de Acidentes de Trabalho e Doenças 

Profissionais, no Diploma Legislativo Nr.48/73 que aprova o Regulamento Geral de 

Higiene e Segurança do Trabalho nos Estabelecimentos Industriais, bem como nas 

Directrizes Ambientais, de Saúde e de Segurança (IFC/World Bank, April 2007). 

O plano de biossegurança elaborado pelo consultor deverá considerar de modo detalhado,mas 

não se limitar, aos seguintes temas: 

1. Análise de risco 

a) Identificação de perigo: identificação de doenças que constituem risco para o aquaparque; 

b) Avaliação de risco: determinar o nível de risco, estimando a probabilidade da sua 

ocorrência no aquaparque e suas consequências; 

c) Gestão de riscos: identificar e seleccionar medidas para reduzir o risco a um nível aceitável. 

Tal plano de gestão de riscos deve ser baseado na identificação de boas práticas ao nível 

internacional e lições aprendidas, que deverão ser incluídas na conceptualização do plano 

de biossegurança. 

2. Principais vias de transmissão de doenças 

a) Vias de transmissão de doenças para o aquaparque; 

b) Vias de transmissão de doenças dentro do aquaparque; 

c) Vias de transmissão de doenças do aquaparque para o meio ambiente externo. 

3. Informações gerais do aquaparque 

a. Localização do aquaparque e características do local 

b) Layout do aquaparque: um diagrama da instalação que inclua cada edifício e cada sistema, 

pontos de entrada e saída e principais padrões de fluxo (movimento de animais, movimento 

de visitantes e funcionários). Identificação dos estágios da vida (ovos, juvenis e adultos) 

encontrados em cada sistema. 

4. Manutenção de registos: para registo de todas as informações necessárias para apoiar boas 

práticas de biossegurança. 

5.  Configuração institucional: identificação das entidades responsáveis pela implementação 

do plano e suas responsabilidades; 
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6. Treinamento de pessoal técnico: devendo incluir todo pessoal técnico do aquaparque, 

incluindo funcionários ou agentes do Estado (central, provincial, distrital compreenda suas 

responsabilidades na manutenção da biossegurança do aquaparque). 

7. Protocolos para abordar, mas não se limitando, as principais vias de transmissão indicadas 

abaixo:  

• Movimento de Pessoas - para gerir o risco de transmissão de patógenos por pessoas de 

fora para dentro do aquaparque e de dentro para fora do aquaparque. 

• Movimento de animais – para gerir o risco de transmissão de patógenos por animais de 

fora para dentro do aquaparque e de dentro para fora do aquaparque.  

• Equipamentos, Veículos e barcos - Para gerir o risco de transmissão de patógenos por 

esses equipamentos de fora para dentro do aquaparque e de dentro para fora do 

aquaparque;  

• Fluxo de água - para gerir o risco de transmissão de patógenos por fluxo de água de fora 

para dentro do aquaparque e de dentro para fora do aquaparque;  

• Ração - para gerir o risco de transmissão de patógenos por via de ração proveniente de 

fora para dentro do aquaparque e que esteja contaminada e de dentro para fora do 

aquaparque.  

• Gestão da propriedade – para providenciar pontos de controlo efectivos com vista a 

gerir o risco de transmissão da doença, para, dentro e a partir do aquaparque e definir 

compartimentalização óptima para a biossegurança  

8. Monitoramento do plano de biossegurança  

9. Procedimentos de emergência  

O plano de biossegurança deve incluir “Templates”, isto é, modelos de documentos, para a 

execução de todas as actividades de rotina no âmbito de sua implementação, a exemplo de 

fichas de inspeção/monitoria e “check lists”.  

Prazo de execução  

O prazo total para a realização dos serviços previstos neste Termo de Referência é de quarenta 

e cinco (45) dias. O relatório preliminar deverá ser apresentado ao IDEPA até ao final de 

trinta (30) após o início das actividades.  

Percentagens de pagamentos por produtos: 

Produtos previsão de entrega dos produtos % de pagamentos 

Assinatura do contrato  20% 

Elaboração do draft do documento 30 dias 40% 
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Documento final 45 dias 40% 

 100% 

A base para a execução dos trabalhos será a cidade de Maputo. Contudo, o consultor deverá 

realizar viagens para Zambézia para coleta de dados no terreno onde será implantado o 

aquaparque. 

Qualificação do Consultor 

• Nível superior em ciências biológicas, sanidade animal, ou áreas afins. Grau de pós-

graduação nas mesmas áreas constitui uma vantagem. 

• Mais de 7 anos de experiência na área de aquacultura/pescas 

• Larga experiência em trabalhos de sanidade dos animais aquáticos. 

• Experiência demonstrada no desenho e/ou implantação de planos de biossegurança. 

• Experiencia comprovada em países de África; 

• Fluência na fala e escrita da língua portuguesa. 

 Submissão de Propostas  

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do 

Concurso ou adquiri-los no Instituto Nacional de Desenvolvimento da Pesca e Aquacultura, 

sito na Rua Consiglieri Pedroso, n.º 347 2º Andar - Maputo. 
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C. GLOSSÁRIO 
 

CV (coeficiente de 
variação) -  

Medida de dispersão do tamanho dos indivíduos numa amostra. É 
obtido pelo cociente do desvio padrão pelo número de indivíduos 
na amostra.  

Acid-fast staining -  
Coloração ácido-rápida, é uma técnica de coloração diferencial 
usada para identificar organismos ácidos-resistentes, como os do 
gênero Mycobacterium. 

Anorexia - Redução ou perda de apetite 

Chorume - Líquido proveniente da decomposição da matéria orgânica. 

Doença clínica -  Manifestação dos sinais e sintomas de uma determinada doença. 

ELISA -  

Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ensaio de imunoabsorção 
enzimática), é um teste que permite a detecção de anticorpos 
específicos e é usado no diagnóstico de várias doenças que 
induzem a produção de imunoglobulinas. 

Epizootia - Em epidemiologia veterinária, uma epizootia é uma doença que 
ocorre em uma população animal 

HEPA - 
do inglês High Efficiency Particulate Arrestance é uma tecnologia 
empregada em filtros de ar com alta eficiência na separação de 
partículas. 

Morbidade - Taxa de portadores da doença em relação à população total. 

PCR - 

Reação em cadeia da polimerase ou Polymerase Chain Reaction 
(PCR) é uma técnica de diagnóstico, utilizada na biologia 
molecular para amplificar um segmento de DNA gerando milhares 
a milhões de cópias de uma determinada sequência de DNA. 

RT-PCR -  

Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction - é uma técnica 
de laboratório baseada no princípio da reação em cadeia da 
polimerase (PCR) onde o material genético inicial na reação de 
PCR é RNA.  

SPF -   Specific Pathogen Free, animais livres de patógenos específicos. 

TEM - 
Transmission Electron Microscopy (microscópia eletrônica de 
transmissão) técnica de microscopia de maior resolução que a 
microscopia óptica.  

White Spot Syndrome 
Virus (WSSV) - 

Doença da mancha branco do camarão, doença viral que afecta 
espécies de camarão do género Peneídeo 

Zona de raízes- Wetlands (em inglês) ou leitos cultivados. Sistema que utiliza 
plantas para o tratamento de águas residuais.  

 


