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RESUMO 

O pescado é altamente susceptível aos processos de deterioração devido à sua composição 

química, ao tipo de microbiota natural e aquática, ao método de captura a que são submetidos, 

às práticas inadequadas de preservação e processamento. E, pode albergar agentes 

microbianos e ser contaminado ou ter multiplicada a microbiota inicial, em qualquer um dos 

segmentos da cadeia produtiva. Por isso, a legislação sanitária impõe limites à presença de 

microrganismos, de interesse higiênico-sanitário para garantir a segurança alimentar e a 

qualidade desse tipo de alimento. Com o presente trabalho objetivou-se avaliar a carga 

bacteriológica de filés de peixe fresco comercializados em feiras livres e supermercados do 

Município de Belém-PA. Foram coletadas 12 amostras de filé com peso de 250g. As amostras 

foram submetidas a analises microbiológicas adaptadas a partir da metodologia descritas nos 

Métodos Analíticos Oficiais para Análises Bacteriológicas para Controle de Produtos de 

Origem Animal e Água. Verificou-se uma variação entre 1,10 x 105 e 1,92 x 106 UFC.g-1 para 

bactérias mesófilas e, para psicotróficas de 1,7 x 106 a 2,88 x 107 UFC.g-1. Em nenhuma das 

amostras foi detectada a presença de Salmonella spp e não houve confirmação de 

Staphylococcus coagulase positiva, mas altas contagens de Staphylococcus spp. No que diz 

respeito ao NMP para o grupo Coliformes Totais, verificou-se uma variação entre 43 e >1.100 

NMP/g e 21 a >1.100 NMP/g, para coliformes totais e a 45 ºC, respectivamente. Não houve 

diferença numérica entre os valores observados para as análises realizadas para feiras e 

supermercados. 

 

Palavras chave: higiene, peixe, qualidade bacteriológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The fish is highly inclined to face perish processes due to its chemical composition, type of 

natural and aquatic microbiota, the captivity method, inappropriate practices for preservation 

and processing. Also, it can accommodate microbial agents, be infected or have its initial 

microbiota multiplied in any of the production chain segments. Therefore, the health 

legislation imposes limits on the presence of microorganisms that are of hygienic and sanitary 

interest, aiming to ensure food safety and the quality of this type of food. The present study 

aimed to evaluate the bacteriological content of fresh fish fillets sold in street fairs and 

supermarkets in the city of Belém - PA. There were collected 12 fish steak samples weighing 

250g each. The samples were subjected to microbiological analysis adapted from the 

methodology described in the Official Analytical Methods for Analysis for Animal 

Bacteriological Water and Origin Products Control. There was a range between 1.10 x 105 

and 1.92 x 106 CFU g-1 for mesophilic bacteria and to psicotrophic from 1.7 x 106 to 2.88 x 

107 CFU g-1. In none of the samples was detected the presence of Salmonella spp and there 

was no confirmation of Staphylococcus positive coagulase. However, high counts of 

Staphylococcus spp have been found. Regarding NMP for Total Coliform group, there was a 

variation between 43 and >1,100 MPN/g and 21 to >1,100 MPN/g for total coliforms and 45 

°C, respectively. There were no numerical difference between the observed values analyzed 

conduced in fairs and supermarkets. 

 

Keywords: bacteriological quality, fish, hygiene 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Os peixes são desde outrora uma fonte de alimento para a humanidade, sendo a pesca 

uma atividade promotora de benefícios econômicos e sociais para as populações (LIRA et al., 

2001). O consumo de peixes é um dos segmentos alimentícios de mais rápido crescimento do 

Brasil, tendo uma taxa de crescimento de 9% nos últimos anos (OSTRENSKY et al., 2008).  

A produção brasileira de pescado atingiu em 2011 quase 1,4 milhão de toneladas, 

conforme os números do mais recente Boletim Estatístico da Pesca e Aquicultura do 

Ministério da Pesca (MPA). Atualmente o Brasil a 17ª posição mundial na produção de 

pescado em cativeiro e a 19ª na produção total de pescados (BRASIL, 2014). 

Mundialmente, um dos temas discutidos com maior frequência refere-se à segurança 

alimentar, em que o produto deve ser seguro para quem produz, consome e para o meio 

ambiente (SPERS, 2000). O pescado é altamente susceptível aos processos de deterioração 

devido à sua composição química, ao tipo de microbiota natural e aquática, ao tipo de pesca a 

que são submetidos, às práticas inadequadas de preservação e processamento. Todos esses 

fatores, incluindo o pH próximo da neutralidade, favorecem o desenvolvimento microbiano e 

contribuem para depreciação do produto, podendo oferecer risco à saúde do consumidor 

(OLIVEIRA et al., 2011; BARROS, 2003; LANDGRAF, 1996; NICKELSON II et al., 2001). 

Entre os processos que podem levar à deterioração do pescado estão: a ação de 

enzimas autolíticas, a auto oxidação lipídica e a atividade bacteriana. Este último pode atuar 

como potencial veiculador de microrganismos patogênicos para o homem, como o 

Staphylococcus coagulase positiva (AQUINO et al., 1996; DAMS et al., 1996; HILUY et al., 

1996), a Escherichia coli, a Salmonella spp. e o Clostridium perfringens (AHMED, 1991; 

GONÇALVES; HERNANDEZ, 1998; HOFFMAN et al., 1999; FARIAS et al. 2007). A 

presença desses microrganismos evidencia deficiência higiênica e/ou sanitária em algumas 

etapas do processamento ou na conservação do produto final, que comprometem a qualidade e 

o grau de frescor, podendo causar sérios danos à saúde do consumidor, que vão desde uma 

simples intoxicação até a morte (REBOUÇAS, 2005). 

No caso do pescado, o frescor tem grande importância econômica, pelo fato de 

constituir o principal critério que determina a sua aceitação. O pescado é avaliado pelos 

consumidores com um rigor ainda maior do que muitos outros alimentos, por ser um alimento 

mais sensível e perecível, quando comparado com outros produtos de origem animal, seja por 

fatores inerentes ao pescado, seja por fatores extrínsecos, como os relacionados ao transporte 

e armazenamento (NUNES et al., 2007). 
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O pescado pode albergar agentes microbianos e ser contaminado ou ter multiplicada a 

microbiota inicial, em qualquer um dos segmentos da cadeia produtiva. Por isso, a legislação 

sanitária impõe limites à presença de microrganismos, de interesse higiênico-sanitário, para 

garantir a segurança alimentar e a qualidade desse tipo de alimento (BRASIL, 1997; BRASIL, 

1992; BRASIL, 2001; PEREIRA et al., 2004). 

Baseando-se nessas informações, este trabalho objetivou avaliar a carga bacteriológica 

do filé de peixe fresco comercializado em feiras livres e supermercados do Município de 

Belém-PA. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Geral  

- Determinar a carga bacteriológica dos filés de pescado fresco comercializados em 

feiras e supermercados de Belém-PA. 

 

2.2 Específicos  

- Analisar a qualidade bacteriológica de filés de pescado fresco comercializados em 

feiras e supermercados de Belém-PA. 

- Verificar se a carga microbiana difere entre os filés de peixe comercializados nas 

feiras e os de supermercados. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Pescado e peixe 

 

A denominação genérica "pescado" compreende os peixes, crustáceos, moluscos, 

anfíbios, quelônios e mamíferos de água doce ou salgada, usados na alimentação humana. A 

denominação “pescado fresco” se refere ao “pescado dado ao consumo sem ter sofrido 

qualquer processo de conservação, a não ser a ação do gelo” (BRASIL, 1997). 

O pescado é um animal aquático obtido de água doce ou salgada, por diferentes 

processos de captura ou pesca, para fins alimentares. Dele se utiliza, principalmente, a carne, 

ovos e preparam-se derivados (ORNELLAS, 2001). Eles desempenham na economia de 

muitos países um importante papel, como consequência de sua abundância e de sua excelente 

composição nutricional. Em geral, a exemplo de outras carnes, leite e ovos, o músculo 

esquelético dos peixes é rico em proteínas, lipídios e sais minerais (FILHO et al., 2002). 

Com mais de 30 mil espécies conhecidas, o pescado é amplamente utilizado para a 

produção de alimentos à base de matéria-prima de origem animal. Cerca de 700 dessas 

espécies são pescadas comercialmente e são utilizadas para a fabricação de produtos 

alimentícios. Peixes e frutos do mar são importantes fontes de proteína animal, contribuindo 

com 15,9% de toda a proteína animal ingerida mundialmente (REHBEIN; 

OEHLENSCHLAGER, 2009). 

Segundo a Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), o 

consumo mundial per capita de pescado aumentou de 9,9 kg em 1960 para 11,5 kg em 1970, 

12,6 kg em 1980, 14,4 kg em 1990, 17,0 kg em 2000, 18,4 kg em 2009, com os últimos dados 

apontando para 18,6 kg no ano de 2010 (FAO, 2012). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS/WHO), por sua vez, recomenda um consumo 

de 12,0 kg/habitante/ano. Segundo dados do balanço 2013 da Pesca e Aquicultura, do 

Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), no Brasil em 2013, a média de consumo de 

pescado ficou em média de 17,3 kg/habitante/ano, atingindo essa meta (BRASIL, 2013). 

No Brasil, o aumento do consumo de pescado gerou crescimento na sua demanda e 

aquecimento na indústria, sobretudo na aquicultura. Em 2011, a criação de pescado em 

cativeiro atingiu 628,7 mil toneladas, volume 31,1% maior em relação ao ano anterior, 

ficando a produção brasileira total de 1,4 milhão de toneladas (BRASIL, 2013).   

A comercialização do pescado encontra-se em aumento significativo. É um produto de 

origem animal rico em nutrientes e bem aceito pelos consumidores. Porém, tem alta 

susceptibilidade por características próprias, multiplicação das bactérias de origem do animal, 
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do local de captura e do meio onde é comercializado, iniciando assim facilmente o processo 

de deterioração (SOUZA, 2013). 

 

3.2 Deterioração do pescado 

 

O pescado pode ser contaminado com o mais amplo e variado grupo de micro-

organismos, bem como por resíduos de produtos químicos, através de águas contaminadas ou 

poluídas dos estuários e das bacias pesqueiras. O pescado vivo, por sua vez, apresenta 

contaminação bacteriana principalmente na pele, brânquias e escamas, passando aos demais 

tecidos após a morte do animal. Desta forma, a manipulação indevida e a não observância de 

medidas higiênicas durante o transporte, manuseio e conservação podem facilitar o 

desenvolvimento dos patógenos, presentes no próprio pescado ou provenientes do ambiente 

(FAO, 2010). 

Qualquer ser marinho vivo no meio ambiente aquático, livre de poluição, apresenta-se 

em condições ótimas de consumo, por muito tempo, até que ele seja atingido pela morte 

natural, doenças, pesca ou predadores. Quando não é possível consumir o pescado assim que 

ele morre, é necessário aplicar algum processo de conservação, fazendo com que o mesmo se 

mantenha em condições apropriadas de consumo por um período mais longo, após sua morte 

(OCEANUS, 2004). 

A deterioração do pescado instala-se logo após a morte e avança com o tempo. A 

velocidade de decomposição depende de fatores endógenos e exógenos. Os fatores exógenos 

são a temperatura, microrganismos, processamento e manipulação. Os endógenos são a 

composição química e a textura dos tecidos (BARROS, 2003). 

As alterações que mais caracterizam a deterioração do pescado são aquelas 

relacionadas com o odor e o sabor, e determinam o estado de impróprio para o consumo, pois 

afetam a condição de comestibilidade (ORDÒNEZ, 2005). 

Depois de 1 a 2 horas da morte do peixe, tem início um processo denominado rigor 

mortis, caracterizado pelo progressivo enrijecimento do corpo do peixe devido à redução nos 

níveis de ATP na musculatura. A duração do rigor mortis é variável e depende do manejo, da 

captura, da higiene e da temperatura do ambiente. Segundo Kubitza (2000), peixes abatidos 

logo após a captura concluíram o rigor mortis após 20 a 65 horas, comparados a 72 a 96 horas 

para peixes submetidos a um descanso antes do abate. 
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De acordo com Oceanus (2004), no momento do rigor mortis o pescado se encontra 

no seu mais alto grau de frescor ou qualidade. Isto ocorre devido ao pH ácido, que atenua a 

ação microbiana e controla a ação enzimática. 

 

3.3 Microbiota do pescado 

 

A microbiota do pescado é influenciada pelo seu habitat, sendo um dos principais 

fatores de seleção a temperatura, uma vez que ela raramente ultrapassa 20 ºC ao longo do ano. 

Por isso, as condições são mais favoráveis ao desenvolvimento de uma microbiota 

psicrotrófica do que uma estritamente mesófila (FRANCO; LANDGRAF, 2003). 

Entre os gêneros que fazem parte da microbiota natural do pescado podem ser citados 

Pseudomonas, Moraxella, Shewanella, Flavobacterium, Víbrio e Micrococcus. Os mais 

importantes deteriorantes são os gêneros Pseudomonas e Shewanella, principais responsáveis 

pelas alterações sensoriais do pescado devido à formação de trimetilamina, ésteres, 

substâncias voláteis redutoras e outros compostos. Esses gêneros são importantes não só por 

serem de natureza psicrotrófica, mas principalmente pela capacidade que tem de utilizar para 

o seu desenvolvimento substâncias nitrogenadas não-proteicas (FRANCO; LANDGRAF, 

2003). 

A deterioração microbiana é realizada por microrganismos presentes na pele e nas 

vísceras do pescado. Os microrganismos e suas enzimas invadem e usam a mistura de 

substâncias naturais para se multiplicar. A ação das enzimas microbianas resulta no 

surgimento de uma série de compostos odoríferos. Inicialmente são formados compostos com 

odores cítricos, frutais ou azedos, mais tarde surgem os de odores amargo e de sulfito, e 

finalmente chega ao estado pútrido com odores amoniacal e fecal. Já a deterioração não 

enzimática ocorre quando os ácidos graxos entram em contato com o oxigênio do ar, 

provocando a oxidação desses lipídios, ou seja, ocorre a rancidez oxidativa que confere sabor 

e odor estranhos em carnes processadas (OLIVEIRA, 2004). 

Após a captura, a microbiota inicial é alterada pelo transporte, manipulação, contato 

com o gelo, superfícies, equipamentos, estocagem e comercialização. Aliado a este fator 

existe a falta de medidas que priorizem a qualidade do pescado por parte de pescadores e 

empresários, que negligenciam o aspecto higiênico de produção e comercialização 

(CARDOSO; ANDRÉ; SERAFINI, 2003). 

A primeira etapa, onde pode ocorrer contaminação é no habitat original de cada 

alimento. O lançamento de esgotos nas águas de reservatórios, lagos, lagoas, rios, mar e 
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tanques contaminam o pescado oferecendo risco para o consumidor final, o homem. A 

maneira como são capturados também pode levar a contaminação. Durante a captura 

principalmente com rede de arrasto, os peixes são arrastados pelo fundo do mar, revolvendo 

sedimentos, que podem carrear uma carga microbiana de 10 a 100 vezes maior quando 

comparada à captura por anzol (HUSS et al., 2000; SCHLUNDT, 2002; REIJI, 2004; 

HAMADA-SATO et al., 2005; BASTI et al., 2006). 

A microbiota do pescado recém-capturado é reflexo da água onde vive. Quanto mais 

poluídas as águas, mais variada será a microbiota. Outro importante fator na contaminação do 

pescado é seu manejo desde o momento da captura, a bordo e em todas as fases do 

processamento até seu destino final (GERMANO et al.2011). 

Microrganismos podem ser encontrados normalmente nas superfícies externas (pele, 

brânquias e muco) e nos intestinos de peixes vivos e recém-capturados. Teoricamente, os 

tecidos internos de peixes vivos são considerados estéreis (JAY, 2005). 

Segundo Feldhusen (2000), as bactérias patogênicas que podem ser encontradas na 

pele, guelras e no intestino dos peixes, são: Vibrio cholarae, V. parahemolyticus, V. 

vulnificus, Listeria monocytogenes, Clostridium botulinium, Aeromonas hydrophila; 

Salmonella spp., Escherichia coli, Shigella sp, Campylocbacter sp, Yersinia enterocolitica, 

Bacillus cereus, Staphylococcus aureus e Clostridium perfringens. 

Merecem destaque as bactérias dos gêneros Salmonella, tanto de origem humana, 

quanto de origem animal e, Shiguella, todas encontradas em águas poluídas por esgotos. 

Inúmeros agentes bacterianos podem, ainda, contaminar o pescado e causar danos à saúde. 

Assim, cepas psicrotróficas de Bacillus cereus produzem enterotoxinas nos preparados de 

peixes, sobretudo em pH superior a 6,0, acarretando surtos por diarreia. Outros como o 

Clostridium perfringens, Klebsyella sp, E. coli e coliformes fecais podem ser encontrados nos 

peixes frescos ou congelados e nos produtos industrializados (GERMANO et al., 2004). 

Outra etapa importante é o manejo do pescado, desde a captura, ainda nos barcos 

pesqueiros, até o seu destino final, passando pelas fases de beneficiamento, transporte e 

comercialização. Durante o beneficiamento, o peixe pode ser eviscerado, preparado em files 

ou postas, onde pode ocorrer a contaminação se não houver boas práticas de processamento, 

higienização e sanitização adequadas (HUSS et al., 2000). 

Doenças transmitidas pelo consumo de alimentos (DTA) são causadas por agentes 

biológicos, químicos e físicos. Os agentes biológicos são bactérias, vírus e parasitas. As 

bactérias podem ser associadas ao ambiente aquático habitado pelo pescado, como os víbrios 

(Vibrio parahaemolyticus, V. cholerae), Listeria spp., Clostridium botulinum, ou associados a 



18 

 

contaminação, como Salmonella spp., Shigella spp., Escherichia coli e Staphylococcus aureus 

(SANTOS, 2010). 

As DTAs são divididas em intoxicações, como as causadas por S. aureus e C. 

botulinum, e infecções por Salmonella spp. e Listeria monocytogenes, entre outras. No 

primeiro caso, o agente causador é uma toxina que contamina o peixe ou é produzida por um 

agente biológico no animal. A intoxicação irá ocorrer mesmo que o agente produtor esteja 

morto, desde que previamente tenha produzido quantidade de toxinas suficientes para iniciar o 

processo. No caso de infecções, o agente causal deve ser ingerido vivo, invadindo mucosas do 

corpo do hospedeiro (infecção) ou produzindo toxinas (toxi-infecção) (FAO, 2011). 

A recontaminação (contaminação após o tratamento térmico) é outro fator importante 

em surtos de DTAs. O uso de utensílios e equipamentos não higienizados, a falta de higiene 

dos manipuladores e de sanitização do ambiente, onde o alimento será manipulado e a 

presença de vetores, como insetos e roedores são transmissores de microrganismos (REIJI, 

2004). 

 

3.3.1 Bactérias mesófilas e psicotróficas 

 

As bactérias podem ser classificadas quanto à faixa de temperatura de crescimento. As 

bactérias aeróbias mesófilas se desenvolvem na presença de oxigênio e multiplicam-se em 

temperaturas de 20 a 45 °C, tendo a temperatura ótima entre 30 a 45 °C (SIQUEIRA,1995). 

Entre os mesófilos, encontram-se a maioria dos microrganismos que comumente degradam os 

alimentos e que são patogênicos (TORTORA et al., 2003). 

O grupo conhecido como psicrotrófico é aquele capaz de se desenvolver em 

temperaturas abaixo de 7 ºC. A ação deterioradora das bactérias psicrotróficas se deve 

principalmente à produção de proteases, lipases e fosfolipases. De forma geral, não 

sobrevivem aos tratamentos térmicos, porém, muitas de suas enzimas hidrolíticas são 

termorresistentes (SORHOUG; STEPANIAK, 1997). 

A presença de bactérias mesófilas em grande número em um alimento é indicativa de 

matéria-prima excessivamente contaminada; limpeza e desinfecção de superfícies 

inadequadas; higiene insuficiente na produção ou conservação dos alimentos; condições 

inadequadas de tempo/temperatura durante a produção ou a conservação dos alimentos, ou 

uma combinação destas circunstâncias (SIQUEIRA,1995). 

Existem fatores que influenciam os resultados da metodologia de Contagem Padrão 

em Placa: trata-se de meio pouco seletivo, permitindo a multiplicação de microrganismos 
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naturais do pescado, de agentes ambientais e que pouco representam risco sanitário ao 

produto; células estressadas presentes no produto podem não se multiplicar in vitro. Sob essas 

considerações, esta categoria de análise microbiológica não é decisiva para o reconhecimento 

do produto próprio ou impróprio para consumo, mas sim indicativa das condições gerais de 

higiene nas quais o produto foi produzido, obtido e/ou processado (VIEIRA et al., 2004). 

Portanto, a contagem de mesófilos está relacionada com a qualidade dos alimentos, 

podendo ser utilizada para indicar deficiência no armazenamento em relação ao binômio 

tempo/temperatura, e a contagem de psicrotróficos permite avaliar o grau de deterioração de 

alimentos refrigerados (FRANCO; LANDGRAF, 2005). 

 

3.4 Principais bactérias em pescado  

 

3.4.1 Salmonella spp. 

 

O gênero Salmonella compreende microrganismos em forma de bastonetes Gram-

negativos, não esporulados e, embora facultativos, crescem bem em meios comuns na 

presença de oxigênio livre.  Inclui várias espécies patogênicas para os humanos e os animais 

(PELCZAR et al., 1981), catalase positivos, oxidase negativos, redutores de nitratos a nitritos 

e geralmente, móveis à exceção da S. gallinarum e da S. pullorum (GERMANO; 

GERMANO, 2003). 

A bactéria multiplica-se em temperaturas entre 7 ºC e 46 ºC e, em quatro horas o 

alimento contaminado se transforma em alimento infectante. Acima de 60 ºC por 12 minutos, 

ocorre a destruição bacteriana e, abaixo de 7 ºC, não ocorre multiplicação do microrganismo 

(GERMANO et al.2011). 

  O gênero Salmonella está agrupado em duas espécies, S. enterica e S. bongori, 

divididas em cinco subespécies (JAY, 2005), possuindo 2.610 sorovares. A maioria é 

classificada como S. enterica (RODRIGUES, 2011). 

As salmonelas são amplamente distribuídas na natureza, sendo o principal reservatório 

destas bactérias o trato intestinal dos humanos e animais de sangue quente ou frio, exceto 

peixes, moluscos e crustáceos, os quais podem contaminar-se após a pesca (VIEIRA et al., 

2004). 

Considerada uma das mais importantes doenças alimentares, as salmoneloses são 

infecções causadas pelas bactérias do gênero Salmonella. A contaminação de produtos 

alimentícios como o pescado pode ocorrer por manipulação ou contaminação cruzada desde o 
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barco de pesca, processos industriais até o ponto de venda (GERMANO et al., 2011; VIEIRA 

et al., 2004). 

O quadro de infecção gastrointestinal da salmonelose é a manifestação mais comum de 

infecção por Salmonella spp. A sintomatologia refere dores abdominais, diarreia, febre baixa 

e vômito, sendo raros os casos clínicos fatais. O período de incubação é de seis horas após a 

ingestão do alimento contaminado, e os sintomas podem durar até 72 horas. O episódio 

geralmente sofre resolução em dois a três dias, não necessitando de tratamento com 

antibióticos (GERMANO et al., 2011). 

Conforme Huss (1997), peixes e mariscos são responsáveis apenas por uma pequena 

percentagem do número total de casos de Salmonella spp. referidos nos Estados Unidos e em 

outros países. Na maior parte dos relatórios, é indicado que o pescado é um veículo de 

Salmonella spp. menos frequente do que outros produtos alimentares. 

Resultados negativos para Salmonella spp. foram encontrados em estudo com filés de 

peixe congelados distribuídos na cidade de Botucatu, São Paulo (SOARES et al., 2011). 

Haida e Muller (1984) não detectaram a bactéria na avaliação bacteriológica de sardinha 

(Sardinella aurita) in natura comercializada em Londrina, Paraná.  

Martins (2011), avaliando a qualidade de pescada (Macrodon ancylodon) oriunda de 

São Paulo, também encontrou amostras negativas em todos os elementos (100%) em relação 

ao microrganismo. 

 

3.4.2 Bactérias do Grupo Coliformes 

 

São bacilos Gram negativos, não esporulados, capazes de reduzir nitrato a nitrito e 

fermentar a lactose com produção de gás quando incubadas por 24 a 48 horas em 

temperaturas de 44,5 a 45,5 °C (FRANCO; LANDGRAF, 2005). A atividade mínima de água 

necessária para o crescimento é igual a 0,95 e a faixa de pH deve se situar entre 4,4 e 8,5 

(WHO, 2008). 

O grupo dos coliformes termotolerantes é composto por três gêneros de bactérias, 

Escherichia, Klebsiella e Enterobacter. A Escherichia coli possui como habitat primário o 

trato intestinal dos humanos e de animais. Os outros dois gêneros podem ser encontrados no 

ambiente, em vegetais, no solo e na água (VIEIRA et al., 2004). A presença de coliformes 

totais no alimento não indica, necessariamente, contaminação fecal, pois podem estar 

presentes no solo ou em vegetais (JAY, 2005). 
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A E. coli é a principal bactéria do grupo dos coliformes termotolerantes. Está 

associada a diarreias, podendo apresentar quadros graves, como colite hemorrágica, 

septicemia e síndrome urêmica-hemolítica (GERMANO et al., 2011). A presença dessa 

bactéria em pescado está relacionada à contaminação fecal da água do local de pesca ou área 

de cultivo e, ao transporte e manuseio. Quando presente em peixes e outros organismos 

marinhos, se estabelece na superfície e trato intestinal (VIEIRA et al., 2004). 

A E. coli é um microrganismo que pode ser isolado de ambientes poluídos por matéria 

fecal ou esgotos, onde consegue se multiplicar e sobreviver durante um longo período neste 

ambiente. No entanto, foi demonstrado que pode ser igualmente encontrada em águas 

tropicais quentes não poluídas, onde pode sobreviver indefinidamente (HUSS, 1997). 

Franco e Landgraf (2005) relataram que a pesquisa de coliformes termotolerantes nos 

alimentos fornece, com maior segurança, informações sobre as condições higiênico-sanitárias 

do produto e melhor indicação da eventual presença de enteropatógenos. No entanto, é 

importante lembrar que cepas de Enterobacter e Klebsiella, incluídas nesse grupo, podem 

apresentar origem não fecal, no caso da análise efetuada buscar a determinação de coliformes 

de origem gastrointestinal. 

Não há indicação de que o pescado seja uma fonte importante de infecção por E. coli. 

A maior parte das infecções parece estar relacionada com a contaminação da água ou com o 

manuseio do produto alimentar em condições não higiênicas (HUSS, 1997). 

A legislação brasileira não estabelece um padrão especifico para contagem de 

coliformes totais no pescado, mas quanto à contaminação por coliformes a 45 ºC 

(termotolerantes ou fecais), a legislação não apresenta um padrão para pescado fresco, mas os 

produtos de pesca devem conter até no máximo 5x102 (102 NMP/g) por grama (VARGAS; 

QUINTAES, 2004). Apesar disso, estas se encontram entre as análises microbiológicas mais 

recomendadas para o pescado fresco inteiro ou filetado (SOUZA et al., 2013). A presença 

destes microrganismos em alimentos pode representar risco à saúde dos consumidores, pois 

estes são comumente utilizados como indicadores de presença de bactérias patogênicas 

(RALL et al., 2008). 

As bactérias do grupo Coliformes são consideradas como microrganismos indicadores 

(GEUS; LIMA, 2008). A denominação de microrganismo indicador pode ser aplicada a 

qualquer grupo taxonômico, fisiológico ou ecológico de microrganismos que quando presente 

em determinados alimentos proporciona uma evidência indireta referente a uma característica 

particular do histórico da amostra podendo ser indicador de condições sanitárias inadequadas 

de produção e manipulação de alimentos (MACEDO, 2007). 
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Valores mínimos de 3,0 NMP/g de coliformes totais e termotolerantes foram 

encontrados por Vieira et al. (2000), analisando 60 amostras coletadas ao longo da cadeia 

produtiva de filés de tilápia congelados em um frigorífico em Campina Grande, Paraíba. 

Martins (2011), em pesquisa de parâmetros de qualidade da pescada (Macrodon 

ancylodon), encontrou 1,67% dos elementos amostrais apresentando valores acima do 

estabelecido pelo ICMSF (1986), assim como Forcelini (2009), que obteve valores máximos 

em amostras de ostras entre 1176, 276 NMP/g no ponto interno e 413,576 NMP/g no ponto 

externo da Baía de Guaratuba, Paraná. 

Em estudo de pescado fresco comercializado em Feira de Santana, Bahia, foram 

encontrados em 100% das amostras coletadas números elevados de coliformes totais e 

termotolerantes, com valores acima de 1,1 x 103 NMP/g de alimento (LOBO, 2009). 

 

3.4.3 Staphylococcus coagulase positiva e spp.  

 

O gênero Staphylococcus é composto por cocos pequenos, esféricos, imóveis, Gram- 

positivos, que tendem a formar agrupamentos de cachos de uva, podendo se apresentar 

também isolados e em grupos de dois ou quatro. São anaeróbios facultativos, com maior 

crescimento sob condições de aerobiose (VIEIRA et al., 2004). 

Os Staphylococcus spp. são mesófilos, apresentando temperatura de crescimento na 

faixa de 7 a 47,8 ºC, com o ótimo na faixa de 30 a 37 oC. Produzem enterotoxinas em 

temperaturas entre 10 e 46 ºC, com ótimo entre 40 e 45 oC (VIEIRA et al., 2004). Crescem 

em faixa de pH entre 4,0 e 9,3, com faixa ótima entre 7,0 e 7,5. A atividade de água mínima 

necessária é 0,83 (WHO, 2008). São halotolerantes, podendo resistir a concentrações de 10 a 

20% de NaCl presente em alimentos (FRANCO; LANDGRAF, 2005). 

Segundo Jay (2005), não são bons competidores com outras bactérias. Assim, 

raramente causam doença alimentar após ingestão de produtos crus, e por muitas vezes podem 

ter seu crescimento inibido. O microrganismo é inativado rapidamente pelo calor, mas é 

resistente a secagem e tolerante a altas concentrações de sal. 

O Staphylococcus spp é dividido em dois grupos de acordo com sua capacidade de 

produzir uma enzima denominada de coagulase, capaz de coagular tanto o plasma de sangue 

humano como o de coelho, bem como o plasma de outras espécies de animais, embora em 

graus variados, mesmo na presença de anticoagulantes. Trata-se do Staphylococcus coagulase 

positiva. Por outro lado, no outro grupo, o Staphylococcus coagulase negativa, que não 

coagula o plasma. Trata-se desta, uma espécie comensal da pele (SILVA et al. 2008). 
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Silva e Gandra, (2002) relataram que foram descritas 32 espécies de Staphylococcus, 

das quais, cinco são capazes de produzir a enzima extracelular, a coagulase. Entre estas 

espécies, denominadas de coagulase positiva, o Staphylococcus aureus é a mais prevalente em 

surtos de intoxicação alimentar estafilocócica; entretanto, S. intermedius e S. hyieus também 

podem produzir enterotoxinas e estavam envolvidas em surtos.  

O pescado pode estar contaminado com Staphylococcus spp. proveniente de 

manipuladores infectados ou do ambiente. Essa bactéria produz enterotoxinas quando se 

desenvolve nos produtos alimentares. Estas toxinas são, em geral, muito resistentes às 

enzimas proteolíticas e ao calor e, são as causadoras das intoxicações alimentares pelo 

microrganismo (HUSS, 1997). Os sintomas consistem em náuseas, vômitos, diarreias, dores 

abdominais, dor de cabeça, sudorese, prostração e sede, que aparecem geralmente dentro de 

quatro horas após ingestão de alimento contaminado (JAY, 2005).  

Pesquisadores observaram a ausência da bactéria em pescado fresco. Em estudo com 

amostras de salmão eviscerado e resfriado de comércio varejista de Belo Horizonte, 

Damasceno (2009) não encontrou amostra positiva para Staphylococcus coagulase positiva. 

Dams et al. (1996) obtiveram ausência do microrganismo avaliando pescadinha (Cysnoscion 

striatus). A bactéria também não foi encontrada por Soares et al. (2011), durante avaliação de 

filés congelados de pescado em São Paulo. 

 

3.5 Segurança alimentar e doenças transmitidas por alimentos (DTAs)  

 

Qualidade e segurança dos alimentos são questões de grande relevância, 

principalmente no cenário internacional. Em termos minimalistas, pode se dizer que qualidade 

se refere às características que tornam os alimentos aceitáveis para os consumidores 

(AMARAL; FREITAS, 2013). De uma forma mais abrangente, Nunes et al. (2007) 

defenderam que a qualidade dos alimentos pode ser determinada por diversos aspectos dos 

quais se destacam: higiene, valor nutricional e dietético, frescor, facilidade de utilização pelo 

consumidor, suas propriedades intrínsecas (sensoriais) e disponibilidade. 

O termo alimento seguro possui várias definições na literatura científica. Segundo as 

Normas da ISO 22.000, considera‐se alimento seguro quando se tem a ideia de que ele não 

será perigoso ao consumidor quando preparado e/ou consumido adequadamente. Esse 

conceito está relacionado à ocorrência de perigos que são “agentes biológicos, químicos ou 

físicos ou condição do alimento que tem um potencial de causar um efeito adverso à saúde” 

(ICMSF, 2005). 
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A segurança alimentar está relacionada com a presença de perigos associados aos 

gêneros alimentícios no momento do seu consumo (ingestão pelo consumidor). Como a 

introdução desses perigos pode ocorrer em qualquer etapa da cadeia alimentar, torna‐se 

essencial á existência de um controle adequado ao longo da mesma. Consequentemente, a 

segurança alimentar é assegurada por meio dos esforços combinados de todas as partes que 

integram a cadeia alimentar (VIEIRA, 2008). 

Um dos temas sempre em discussão, em saúde pública, refere-se à segurança 

alimentar. Segundo a WHO (2007), as DTAs são as doenças causadas por agentes 

patogênicos ou por toxinas presentes no alimento e, em todo o mundo, buscam-se melhorias 

na qualidade dos alimentos e a sua prevenção. Para Schlundt (2002), o número de problemas 

relacionados a alimentos ainda permanece significativo, com elevados índices dessas doenças 

e, que vem aumentando nas últimas décadas e qualquer pessoa corre o risco de adquirir uma 

DTA, como os indivíduos mal nutridos, imunodeficientes, crianças e, os idosos os mais 

suscetíveis. 

A prevenção de DTAs é muito complexa, pois são inúmeros os patógenos que podem 

se inserir na cadeia alimentar. Embora os alimentos pareçam saudáveis visivelmente, a carne, 

ovos, frutos do mar, peixes, leite, podem estar contaminados por patógenos como a 

Salmonella spp. Frutas, legumes e verduras podem ser contaminados já no campo ou após a 

colheita por bactérias, como a Listeria monocytogenes, Vibrio cholerae e Staphyloccocus 

aureus. Também pode ocorrer a contaminação dos alimentos por pessoas infectadas durante a 

manipulação e a recontaminação após tratamento térmico (CDC, 2003). 

A incidência mundial de surtos de DTA é de difícil estimativa, mas cerca 1,8 milhão 

de pessoas morreram de diarreia em 2005. A maioria desses casos foi atribuída à 

contaminação de alimentos e água. Nos países industrializados, as DTAs afetam acima de 

30% da população nos EUA ocorrem 76 milhões de casos, com 325 mil hospitalizados e 5 mil 

mortes por ano (WHO, 2007). 

A frequência de pessoas com gastroenterite aguda de origem alimentar nos países 

desenvolvidos pode chegar ao índice de 0,28/ano. Na região da Catalunha na Espanha a taxa 

de incidência de casos associados a surtos de DTA foi de 24,4 por 100 mil pessoas/ano 

(BRONER et al., 2010). No Brasil, entre os anos de 2000 e 2011 foram notificados 8.663 

surtos de DTAs com 163.425 pessoas doentes e 112 óbitos (BRASIL, 2011). 

As intoxicações alimentares, em sua maioria, não são notificadas, pois poucos países 

possuem um sistema de notificação de DTAs ou não notificam aos órgãos de inspeção ou 
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agência de saúde porque seus sintomas são geralmente brandos e o doente não busca auxílio 

médico (FORSYTHE, 2002). 

 

3.6 Legislação nacional e internacional 

 

Na RDC no 12 da ANVISA (BRASIL, 2001), são estipulados limites máximos de 

crescimento de microrganismos em diferentes matrizes alimentícias, incluindo o pescado, 

destinados ao consumo humano.  

Em nível nacional houve a implantação do Sistema Nacional de Vigilância 

Epidemiológica das Doenças Transmitidas por Alimentos (VE-DTA) nos municípios, em 

1999, com o objetivo de reduzir a incidência de DTA no Brasil. Estabeleceu-se então parceria 

entre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) e o Instituto Panamericano de Alimento da Organização 

Pan-americana de Saúde (OPAS) (WELKER et al., 2010). 

Dentre os meios utilizados para diminuir os altos índices de DTAs, estão: detectar, 

prevenir e controlar surtos de DTA; diagnosticar a doença e identificar os agentes etiológicos; 

identificar locais e alimentos envolvidos e técnicas/práticas inadequadas de produção de 

alimentos; propor medidas de prevenção e controle pertinentes; recomendar práticas 

adequadas de produção de alimentos; desenvolver atividades de educação continuada para 

profissionais de saúde, produtores e prestadores de serviços de alimentação e para 

consumidores (CARMO et al., 2005). 

Na verdade não há uma legislação internacional que possa abranger a questão 

alimentar no mundo todo, isto porque cada país possui legislação própria. No âmbito 

internacional, o que ocorrem são acordos entre países, onde o mais importante consenso 

internacional a respeito de segurança alimentar é o Codex Alimentarius da Food and 

Agriculture Organization – FAO, órgão pertencente a WHO (Word Health Organization), e 

também há o International Commission on Microbiological Specifications for Foods - ICMSF 

(1986), que, quando utilizadas, servem como base de comparação e complementação para os 

padrões brasileiros. 
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4 METODOLOGIA 

  

Foram coletadas e analisadas 12 amostras de filés de peixe de diferentes espécies, 

com peso de 250g cada, comercializados nas feiras e supermercados da cidade de Belém-PA, 

distribuídas da seguinte forma: 08 filés de dourada (Brachyplatystoma flavicans) sendo (5 

com pele); 02 filés de pescada amarela (Cynoscion acoupa) sem pele; 01 filé de filhote 

(Brachyplathystoma filamentosum) com pele e 01 de surubim (Pseudoplatystoma corruscans) 

com pele. 

As amostras foram adquiridas em 03 (três) feiras do município de Belém/PA: Ver-o-

Peso, Feira de Icoaraci e Feira da Pratinha; e de 03 (três) supermercados do município, 

localizados nos bairros de Nazaré, Tapajós e Parque verde. Posteriormente foram embaladas 

em sacos de polietileno individualmente e armazenadas em uma caixa de poliestireno 

expandido com gelo seco e transportadas ao laboratório para procedimento analítico. As 

amostras foram obtidas em dias diferentes, porém em horário padrão, entre 07:00 e 08:00h da 

manhã.  

Cada amostra foi identificada da seguinte forma: 

- amostras obtidas em supermercados (P1, P2, P3, P4, P5 e P6), 

- amostras obtidas em feiras livres (P7, P8, P9, P10, P11 e P12). 

P1 e P2 foram obtidas no supermercado do bairro de Nazaré (P1 e P2, filés de 

dourada), P3 e P4 foram obtidas no supermercado do bairro Tapajós (P3, filé de dourada e P4, 

filé pescada amarela), P5 e P6 foram obtidas no supermercado do bairro Parque Verde (P5, 

filé de pescada amarela, P6 filé de dourada com pele). 

P7 e P8 foram obtidas na feira da Pratinha (P7, filé de filhote com pele e P8, filé de 

dourada com pele), P9 e P10 foram obtidas na feira do Ver-o-peso (P9, filé de dourada com 

pele e P10, filé de surubim com pele), P11 e P12 foram obtidas na feira de Icoaraci (P11 e 

P12, filés de dourada com pele).   

As análises bacteriológicas foram realizadas no Laboratório de Análises de Produtos 

de Origem Animal – Lapoa, da Universidade Federal Rural da Amazônia - Ufra, campus 

Belém. 

Os procedimentos analíticos utilizados para as análises bacteriológicas seguiram a 

metodologia descrita nos Métodos Analíticos Oficiais para Análises Microbiológicas para 

Controle de Produtos de Origem Animal e Água (BRASIL, 2003).  

De cada amostra foi retirada e pesada 25 g para a realização de diluições seriadas de 

10-1 a 10-4, com posterior inoculação e incubação para a contagem dos seguintes 
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microrganismos: Contagem de Bactérias Heterotróficas Aeróbias Mesófilas (CBHAM), 

Contagem de Bactérias Heterotróficas Aeróbias Psicrotróficas (CBHAP), Enumeração de 

Staphylococcus coagulase positiva, Presença de Salmonella spp. e Número Mais Provável de 

Coliformes Totais e a 45 ºC, conforme preconizado por Brasil (2011). A metodologia de 

pesagem e diluição seguiu o preconizado pela Instrução Normativa do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2003).  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

5.1 Análises bacteriológicas  

 

Os resultados das análises bacteriológicas são apresentados na Tabela 1.  

Tabela 1: Resultado da Contagem de Bactérias Heterotróficas Aeróbias Mesófilas (CBHAM) 

e Psicrotróficas (CBHAP), Número mais Provável (NMP) de Coliformes Totais (CCT) e 

Termotolerantes (C 45), enumeração de Staphylococcus coagulase positiva e pesquisa de 

Salmonella spp., de filés de peixe comercializados em supermercados e feiras livres de 

Belém-PA.  

 

Análises 

Amostras 

 

CBHAM* 

(UFC.g-1)1 

CBHAP** 

(UFC.g-1)1 

Staphylococcus 

 spp. (UFC.g-1)1 

C45# 

(NMP/g)2 

CT## 

(NMP/g)2 
Salmonella sp. 

(UFC.g-1)1 

(P1)3 1,74 x 105  5,2 x 106  3,7 x 104  21  43  Ausência  

(P2)3 2,9 x 105  7,0 x 106  3,5 x 104  460  93  Ausência  

(P3)3 8,0 x 105  1,66 x 107  3,8 x 105  >1.100  >1.100 Ausência  

(P4)3 8,6 x 105  >2,5 x 106 (est.) 4,2 x 105  >1.100  >1.100 Ausência  

(P5)3 1,10 x 105  2,88 x 107  2,1 x 105  290  >1.100  Ausência  

(P6)3 1,64 x 105  1,97 x 107  1,5 x 105  1.100  1.100  Ausência  

(P7)4 7,5 x 105 1,24 x 107  1,9 x 105  1.100  >1.100  Ausência  

(P8)4 1,92 x 106  1,15 x 107  9,6 x 104  460  460  Ausência  

(P9)4 5,8 x 105  1,38 x 107  3,4 x 104  >1.100  >1.100  Ausência  

(P10)4 1,01 x 106 1,59 x 107  2,3 x 105  >1.100  >1.100 Ausência  

(P11)4 2,09 x 105  5,5 x 106 6,5 x 104  >1.100  1.100  Ausência  

(P12)4 3,7 x 105 1,7 x 106  1,8 x 104  93  93  Ausência  

BRASIL 

(2001) - - - 102 - Ausência  

*CBHAM: Contagem de Bactérias Heterotróficas Aeróbias Mesófilas; ** CBHAP: Contagem 

de bactérias Heterotróficas Aeróbias Psicotróficas; #C45: Coliformes a 45 °C; ##CT: 

Coliformes Totais; 1 UFC: Unidade Formadora de Colônia; 2 NMP/g: Número Mais Provável 

por grama; 3 P1 a P6: amostras obtidas em supermercados; 4 P7 a P12: amostras obtidas em 

feiras livres. 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

No que se refere à CBHAM, verificou-se uma variação entre 1,10x105 e 1,92x106 

UFC.g-1, enquanto a CBHAP variou entre 1,7x106 e 2,88x107 UFC.g-1. A contagem elevada 

desses microrganismos pode causar deterioração do alimento e/ou diminuir sua vida de 

prateleira (FRANCO; LANDGRAF, 2008). Quando esses microrganismos estão presentes em 

grandes quantidades nos alimentos perecíveis indicam abuso durante o armazenamento em 

relação ao tempo/temperatura, falha na sanitização ou deficiência no processo (LIMA, 2012).  

Apesar da legislação brasileira não possuir os padrões para a CBHAM e para a 

CBHAP nesta matriz biológica, os resultados analíticos são utilizados para avaliar as 

condições higiênico-sanitárias das amostras. Para tal, utiliza-se como padrão de referência o 
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International Commission on Microbiological Specifications for Foods ICMSF (1986), que 

preconiza o limite de 5 log UFC/g, como indicativo de boa qualidade e de 6 log UFC/g, como 

de qualidade aceitável (SOARES et al., 2011). Segundo a ICMSF (2002) a contagem de 

bactérias aeróbias mesófilas e psicotróficas é um indicador microbiano comumente utilizado 

para certificar a qualidade dos alimentos. 

Neste estudo, foram encontradas 10 amostras na CBHAM com valores iguais a 105 

UFC. g-1 e 2 amostras com valores iguais 106 UFC e na CBHAP 5 amostras com valores 

iguais a 106 UFC. g-1 e 7 amostras com acima de 106 UFC. g-1. O fato das amostras terem 

apresentado resultados superiores ou iguais a 106 UFC. g-1 na CBHAM e na CBHAP indica a 

baixa qualidade bacteriológica destas. Portanto, pode-se dizer que os valores encontrados 

foram elevados, porém todas as amostras encontraram-se dentro do padrão internacional 

estipulado. 

Segundo Vieira (2011), as bactérias mesófilas são utilizadas para se avaliar as 

condições higiênicas do pescado. Já os microrganismos psicotróficos em número elevado são 

responsáveis pela diminuição da vida de prateleira do pescado, por constituírem seus 

principais deterioradores (BARTOLOMEU et al., 2011). Colaborando com estudo, os autores 

citados afirmaram a importância das análises realizadas para melhorar a qualidade do produto.   

Martins (2011) constatou que todas as amostras de pescada apresentaram resultados 

dentro dos limites preconizados em relação aos microrganismos mesófilos. Dams et al. (1996) 

também encontraram valores de acordo com o padrão estipulado por ICMSF (1986) em 

análises de CBHAM e CBHAP da pescadinha. No presente estudo, foram obtidas variações 

pertinentes aos padrões internacionais estipulados (ICMSF, 1986), corroborando com os 

trabalhos citados por esses autores. 

Em um estudo realizado por Araújo (2015), com filés de tilápia na cidade de Brasília/ 

DF, foram obtidos valores de 6,43x104 a 1,78x106 UFC.g-1 para bactérias mesófilas e 

2,06x106 a 1,02x108 UFC.g-1 para as bactérias psicotróficas. Estes resultados se assemelham 

com os obtidos no presente estudo, onde foram encontradas contagens de psicotróficos em 

níveis superiores aos mesófilos, assim como no estudo de Librelato e Shikida (2005), ao 

analisarem filés de tilápias comercializados no município de Toledo, PR, nos quais 

encontraram, também, contagens de psicotróficos em níveis superiores aos mesófilos.  

Em nenhuma das amostras de filé de peixe foi detectada a presença de Salmonella 

spp e não houve confirmação de Staphylococcus coagulase positiva. Encontramos apenas 

microrganismos de gênero Staphylococcus. Na tabela 1 observamos os resultados referentes 

às contagens de Staphylococcus spp. para as amostras obtidas de supermercados e feiras 
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livres. Os resultados das amostras analisadas foram considerados dentro da média, ficando 

entre 1,8 x 104 e 4,2 x 105 UFC.g-1. 

O padrão preconizado pela legislação brasileira, Resolução RDC no12 da ANVISA 

(BRASIL, 2001), é de no máximo 103 em pescado in natura, resfriados ou congelados não 

consumidos crus para Staphylococcus coagulase positiva. No entanto os resultados obtidos 

neste estudo foram negativos para Staphylococcus coagulase positiva.  

Segundo Silva et al. (2008), baixas contagens de Staphylococcus spp. são esperadas 

para esse tipo de produto, por não serem considerados bons competidores frente a outras 

bactérias. Neste estudo foi observada elevada contagem para Staphylococcus spp., que pode 

ter sido decorrente das más condições de higiene durante a obtenção dos filés e também do 

meio ambiente. 

A atividade de água e o pH são características intrínsecas dos alimentos que 

interferem no desenvolvimento microbiano (JAY, 2005; DAMODARAN et al., 2010) e, por 

conseguinte, na produção de seus metabólitos, como as enterotoxinas produzidas por isolados 

enterotoxigênicos de Staphylococcus spp. Normalmente contagens acima de 105 UFC de 

Staphylococcus spp. enterotoxigênicos por grama de alimento são necessárias para haver 

produção de enterotoxina em quantidade suficiente para causar intoxicação alimentar 

(GENIGEORGIS, 1989). No presente estudo foram encontradas 6 amostras (50%) com 

contagem abaixo de 105 UFC e 6 amostras (50%) com contagem igual a 105 UFC, estando, 

portanto, dentro dos valores citados por esses autores, para a não formação de enterotoxinas.  

Os resultados deste estudo corroboram com os encontrados na literatura. Damasceno 

(2009) não encontrou Staphylococcus coagulase positiva em amostras de salmão. Dams et al. 

(1996) também relataram ausência do microrganismo avaliando pescadinha (Cysnoscion 

striatus). 

Duarte et al. (2010), ao analisarem 143 amostras de pescado (peixes, crustáceos e 

cauda de lagosta) provenientes dos estados da região nordeste do Brasil, observaram 

contagens de Staphylococcus coagulase positivo < 1,0 x 102 UFC/g em amostras de peixe e 

cauda de lagosta. Farias e Freitas (2008), ao analisarem 133 amostras de pescado beneficiado 

em 20 indústrias localizadas no estado do Pará, com inspeção federal, verificaram contagens 

de Staphylococcus spp. em apenas uma (2,0%) amostra de peixe eviscerado congelado e uma 

(1,9%) de filé de peixe congelado acima de 103UFC/g, porém, nenhuma cepa apresentou 

reação positiva à prova de coagulase. Resultados semelhantes foram encontrados neste estudo. 

Lopes et al. (2012), analisando pescada amarela, encontraram 13 amostras (31%) 

com contagens entre 2×103 a 3,1×105 UFC/g de S. aureus, no entanto nenhuma amostra foi 
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confirmada como coagulase positiva. Para Franco e Landgraf (2008), do ponto de vista da 

saúde pública, resultados negativos para S. aureus coagulase positiva, são muito importantes, 

pois indicam que nas amostras de pescado analisadas não há risco de intoxicações provocadas 

pela ingestão do alimento possuindo a toxina pré-formada.  

Como observado na Tabela 1, em nenhuma das amostras de filé analisadas neste 

estudo foi detectada a presença de Salmonella spp. Tanto na RDC como na ICMSF, consta 

como referência a ausência de Salmonella spp. em 25g da amostra. A presença dessa bactéria 

em alguns alimentos indica que o alimento é inadequado para o consumo, constituindo um 

sério problema para a saúde pública. O gênero Salmonella é um patógeno responsável em 

todo o mundo por surtos de infecções alimentares, e é responsável pela maior frequência de 

doenças causadas por contaminação de alimentos. Segundo Barreto (2004), em pescado, a 

contaminação com este microrganismo ocorre geralmente após a pesca.  

Resultados semelhantes a este estudo foram encontrados por Silva et al. (2008), que 

também não detectaram a presença de Salmonella spp. nas 20 amostras de pescado fresco 

analisadas, assim como Lopes et al. (2012), que não encontraram esse gênero bacteriano nas 

amostras de pescada amarela analisadas, bem como Farias et al. (2007) ao avaliarem a 

qualidade bacteriológica de pescado beneficiado no estado do Pará. O mesmo resultado foi 

verificado no trabalho de Almeida Filho et al. (2002) que avaliando as características 

microbiológicas de peixes comercializados em supermercados e feiras livres, no município de 

Cuiabá, não verificaram a presença de Salmonella spp. nas amostras analisadas. O mesmo 

resultado, também, foi encontrado por Santos (2006), Silva (2007) e Martins (2006). 

No que diz respeito ao NMP de Coliformes totais, verificou-se uma variação entre 43 

e >1100 NMP/g. No estudo realizado por Lorenzon et al. (2010), foi observado que o NMP de 

coliformes totais no músculo de Tilápia variou de 2,0x10 a > 1,1 x 103 NMP/g. Já Ferreira et 

al., (2014), encontraram para o peixe Serra, armazenado em gelo, variação entre 3 e 95 

NMP/g e apenas uma amostra apresentou valores > 1.000 NMP/g para coliformes totais. Ao 

comparar os dados do presente trabalho com os desses autores, observa-se que os resultados 

obtidos neste estudo foi que os menores valores encontrados foram maiores do que os citados, 

mas os valores máximos citados foram semelhantes ao do presente estudo, indicando assim, 

que as amostras analisadas apresentam uma baixa qualidade higiênica.  

Já em relação aos Coliformes a 45 ºC, a variação foi de 21 a >1.100 NMP/g. Nesta 

análise, dez amostras estavam em desacordo com o padrão estabelecido pela legislação 

vigente, ou seja, maior que 100 NMP/g (10² NMP/g). Essa contagem elevada pode indicar 

que as amostras analisadas foram provenientes de peixes capturados em ambientes 
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contaminados ou decorrentes de manipulação não higiênica. Em contrapartida, resultados 

encontrados por Lorenzon et al. (2010) para coliformes termotolerantes no músculo de peixes 

variaram de < 3 a 6 NMP/g, valores esses inferiores aos obtidos neste estudo e muito menores 

que o preconizado pela legislação.  

Neste estudo, 100% das amostras analisadas estavam contaminadas por coliformes 

totais e termotolerantes, com variação de 21 a >1.100 NMP/g, com as maiores contaminações 

encontradas nas amostras coletadas nas feiras livres. Estes resultados corroboram com os 

resultados obtidos em outras pesquisas semelhantes a esta. Estudo desenvolvido por Rall, 

Cardoso e Xavier (2008) em pescado fresco e congelado comercializado em supermercados e 

peixarias do município de Botucatu/SP, demonstrou a presença de coliformes termotolerantes 

em 21,2% das amostras de peixe fresco analisadas, apresentando variações de <3 a 93 

NMP/g, e em 4 % das amostras congeladas variaram de <3 a >2,4 x 103 NMP/g. 

Trabalhos realizados por Almeida Filho et al. (2002) avaliando as características 

microbiológicas de pescado comercializado em supermercados e feiras livres, no município 

de Cuiabá/MT encontraram em 96,6% das amostras analisadas contaminação por Coliformes 

Totais com médias de 8,4 x104 NMP/g. Quanto ao número de Coliformes Fecais, 3,3% das 

amostras apresentaram resultado de 1,1 x103 NMP/g. 

Para Coliformes Termotolerantes em peixe Serra armazenado em gelo, verificou-se 

que em oito amostras as contagens variaram de 3 a 95 NMP/g (FERREIRA et al., 2014), 

enquanto Lopes et al. (2012) encontraram 47,61% (20/42) amostras de Pescada amarela 

(Cynoscion acoupa) com contagens variando entre 3,0 e 93 NMP/g, e em 16,67% (7/42) 

amostras foram detectados intervalos de 3,0 a 23 NMP/g para coliformes totais e a 45 °C, 

respectivamente, não ocorrendo isolamento de E. coli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

6 CONCLUSÕES 

 

Foram obtidas altas contagens de microrganismos mesófilos e psicotróficos, e altas 

contagens para o grupo coliformes; 

Não foi confirmada a presença do gênero Salmonella spp. e nem para Staphylococcus 

coagulase positiva, porém, foi observada elevada contagem de Staphylococcus spp. 

Não foi observada diferença entre os valores obtidos para as análises realizadas para 

feiras e supermercados. 
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