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VIAJE POR  LAS  COSTAS  DEL  MUNDO 
[Fragmento] 

He comenzado a vivir  en  tantos sitios y  en  tantas horas diferentes de nuestra época, que no sé 
por dónde empezar: si por  lo  grande o  lo  pequefio,  lo  de adentro o  lo  de afuera, si por  la  chaqueta o 
por  el  corazón. Todo va fundido dentro de uno, fuera de uno, las vidas y nacimientos, haciendo un 
circulo de hojas, de lágrimas, de fuego, de conocimiento, de recuerdos. Y  la  vida de un  hombre  es 
como  la  existencia de un dia:  el  polvo tiembla  al  paso de luz central,  la  vegetación acumula su 
misterioso alimento hecho de atmósfera y profundidad, pasan cantos de nulos, de borrachos, de 
enterradores, suenan las cocinas  del  mundo, transportan los heridos por  el  mar, por interminables 
trenes , las máqunias de escribir, las prensas, los motores  van  hundiendose  en  un crepUsculo de donde  
el  dia va desapareciendo, como un pequefio ciclista  en  un largo camino, y no queda sino  la  noche 
permanente, las infinitas estrellas,  la  soledad inmensa. 

Por largo tiempo me acompafiaron nombres de regiones desconocidas y lejanas,  en  donde tuve 
una casa, unos libros, tal vez una mujer. Esos nombres nunca interesaron a nadie, su ortografia misma 
era desconocida y dificil, y para mi eran puntos secretos de mi pensamiento, de los que a nadie, pude 
hablar, de los que a nadie pude callar,  con  una palabra o silencio que los hubiera abarcado. Qué 
hubiera significado para nadie un mes, mil dias, muchas semanas mias, muchas estaciones,  en el  golfo 
de Martabán, vagando por las orillas  del  rio Irrawadhy,  en  cuya boca está  Rangoon,  mirando  la  
crecida, sucia y turbulenta,  del  rio Salween, o una tarde,  tin  dia, una noche  en el  remoto Sandokan, o 
un dia de Iluvia  en lien, en  una terc,era clase, a traves de Thailandia,  en la  selva, o una mafiana de frio  
en el  Estrecho de  Magallanes,  tiritando enfermo y  sin  trabajo, mirando  al  borde  del  agua  el  hocico de 
un impreciso buey  manilla con  grandes bigotes de escarcha. 

Todo eso ha sido privadamente mio,  sin  nostalgia,  sin  desgracia,  sin  felicidad: ha sido mi lote, 
mi reserva, mi  hacienda  solitaria.  Hoy  por muchas de esas regiones marcha  la  guerra seguida de 
cuervos y chacales, de hormiga y de cangrejos:  la  selva devora  con  garras y  con  flores, todo vuelve  al  
silencio, a una luz dura y verde, poro ya todos esos nombres, esas latitudes entran  en el pan  de cada 
mar-Lana, porque  la  vida nos acostumbra  en  esta hora a levantar cada mailana  la  copa de sangre de 
cada dia, y no sólo  el  tigre y no sólo  el  lobo  son  los animales sangrientos, invasores de  la  selva o de  la  
estepa. 

Hac,e poco tiempo, escarbando por las  playas del  golfo de  California,  buscando entre  el  agua,  
la  arena y  el  lodo talvez  el  argonauta, o las innumerables protothacas, o  el  phyllonotus bicolor, 

Ilamado chino, caracol doble,  en  su alrededor de tiza y de espinas,  en  su interior, rosado como un 
paladar retire sorprendido de entre  la  espuma, una gigantesca estrella de mar ,si, si,  la °realer  
occidentalis o tal vez  la  nidorelha armata. Era una masa de bermellón fosforescente y sus cinco 
gruesas puntas se levantaban hacia  el  centro, como un astro encendido. 

Recogi y mire por todos sus Angulos  la  pequefia montafia viva submarina, también feroz y 
combativa, voraz y sanguinaria. Todo  el  oceano interior flegaba a mis manos,  la  vida violenta y blanca 
de los an-e,cifes,  la  exploración nocturna  del  capitán Nemo,  la  visión y  la  aventura  del  norteamericano 
contempordneo  William Beebe.  Sobre  el  divin de fango delgado y delicado, las esponjas descansan 
sus volUmenes remotamente vivos.  La  silice se desarrolla  en  grandes abetos translúcidos, los armados 
erizos de azul ardiente viajan  con gran  pereza  en el  esplendor de cristal. Cangrejo de delgadas y 
larguisimas manos, crustáceos ciegos, peces com lámparas cristalinas, tentacrinos, braquiópodos, 
holoturias, crinoides, construyen  en el  fondo  la  estatua fosforescente  del  viejo oceano: sus largas 
barbas destroz,adas por  la  marea que llega  con el  alga inmensa de los mares de Chile y  con  los ojos 
llenos de gorgonias, de alcionarios, de plumas  del  mar que se encienden de verde y de violeta, 
iluminan  el  camino de los monstruos que guardan  la  casa siimergida  del Dios del  Mar. 

VIAJE POR  LAS  COSTAS  DEL  MUNDO 
(fragmento)  

Pablo  Neruda, 1955 
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Mira!  el  invierno ha pasado 

y  con  él se han ido ias lluvias. 

Y han brotado flores  en el  campo, 

ya ha llegado  el  tiempo de cantar, 

ya se escucha  en  nuestra tierra  

el  arruyo de los tártalos. 

Ya tiene higos  la  higuera, 

y los viiiedos esparcen su aroma. 

Paloma mia, que te escondes.  en la  

rocas,  

en  altos y escabrosos escondites, 

d4/ame ver tu rostro, 

dejame escuchar tu voz. 

! Es  tan  agradable  el  verte! 

! Es  tan  dulce  el  escucharte! 

Segundo canto a  la  vida. 

Livro  del  Cantar de los Cantares 

2.10; 2.14. 



CONDIÇÕES HIGINICAS DE PESCADOS DE AGUA DOCE E 

SALGADA COMERCIALIZADOS NA FEIRA DE GENTILÃNDIA- 

FORTALEZA - CEARA - BRASIL 

MARIO SERGIO ROJAS TAPIA 

1- INTRODUÇÃO 

De uma forma geral, a carne de pescado tem uma composição 

química semelhante àquela dos animais de corte e 6, evidentemente, uma 

excelente fonte de proteínas, não apenas porque contém quase todos os 

ácidos aminados essenciais ao crescimento e manutenção do organismo 

humano, corno também grande parte dos elementos minerais necessários a 

inkneras funções orgânicas (B0 1E11-10, 1970). 

De outro lado e  ern  idênticas condições, é a carne de pescado a 

que mais rapidamente se deteriora, assim como da natureza especial de seu 

tecido muscular que se alcaliniza após o rigor  mortis,  elevando o seu  pH,  

contribuindo para sua decomposição. Outro elemento contribuinte para este 

processo é o alto percentual de água de constituição interna, entre 70 e 

80%.O valor biológico do pescado na alimentação fundamenta-se 

principalmente na constituição da proteína, que apresenta boa qualidade 

digestiva.-e nutricional (KUINAU, 1966 ; KIETZMANN, 1974; CONDE, 

1975). 
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Segundo a FAO, a sorna de aininoAcidos totais do pescado, em 

mg/100g de proteína, é de 17,8mg, enquanto a de carne bovina é de 17,2mg. 

O total de aminoácidos essenciais é de 8.207mg no primeiro, e 7.875 no 

segundo  (VICTOR  BERTULHO, s.n.t.). Segundo KUHNAU (1970) citado 

por KffiTZMANN (1974), a proteína de pescado tem menor valor do que do 

leite de mulher, mas apresenta valores superiores ao de leite de vaca e  

came  de  animals  de sangue quente. 

O pescado apresenta aproximadamente a seguinte composição: 

proteína entre 16 e 20%; lipideos 0,1 a 22,0%; carboidratos 1 a 3%; 

substancias inorgânicas 0,8 a 2% e água 60 a 80%  (JAY,  1978; 

SUZUKI,1987). 

São inversamente relacionados os percentuais de lipidios e égua 

presentes no pescado em uma mesma espécie, sendo que a quantidadede 

gordura varia em função da idade, parte do corpo, ciclo sexual e 

alimentação. Por ter um alto teor de ácidos gaxos insaturados, a gordura 

dos peixes propicia a oxidação dos lipídios. Possui também índice de iodo 

mais elevado e ponto de endurecimento mais baixo do que o sebo e a 

manteiga de carneiro (FRAZI I-R,1976; SUZUKI, 1987). 

Alguns autores indicam que após a morte, cessam os 

mecanismos de defesa corporais, e tanto o sangue como os tecidos se 

contaminam a partir de microorganismos presentes na superficie e nos 

aparelhos digestivo e respiratório, que são capazes de determinar a 

decomposição de gorduras do tecido muscular, e produzir fermentação dos 

hidratos de carbono. Estes autores argumentam todavia que, 

microorganismos provenientes do ambiente, de manipuladores e de 

equipamentos não higienizados, podem determinar a contaminação alimentar  

(HAWKER  et  al.,  1964; KIETZMANN, 1974;  KAY  e MORAIS, 1988). 
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Os alimentos frescos e processados estão em estreito contato  coin  o 

ambiente, sendo passíveis de sofrer uma série de alterações por fatores da 

natureza fisica, química e biológica. Estes apresentam uma microbiota 

natural e um grau de contaminação bastante variável, que podem ocorrer 

através do manuseio e contato  corn  superficies de equipamentos, transporte 

e armazenamento (KIETZMA_NN, 1974; BERTULHO, s,n,t.; GELLI, 

1988). Estas condições podem comprometer o aspecto higiênico-sanitário, 

aumentando a perecibilidade do produto, através de contaminação por 

microorganismos potencialmente patogênicos, procedentes de homens e 

animais de sangue quente, o que favorecem riscos à saúde do consumidor 

(BERTULHO, s.n.t.; ICMSF, 1985; GELLI, 1988; LETT -A.0,1988 ) .  

HUNTER  (1973 ) argumenta que o elevado grau de contaminação 

microbiana dos peixes de água doce, bem como a baixa produtividade 

fluvial parecem estar associados à poluição derivada de resíduos fecais e 

dejetos industriais. De acordo com o ICMSF (1985 ) um fator de 

contaminação do pescado é a presença de material fecal em águas 

próximas dos portos durante as operações de limpeza dos peixes. Os 

microorganismos contaminantes mais freqüentes são: coliformes, 

Escherichia co/i, enterococos e estafilococos, sendo esta contaminação a 

causa mais comum do confisco dos peixes pelo serviço de inspeção sanitária 

(ICMSF, 1985). 

As bactérias do grupo coliforme pertencem à família 

Enterobacteriaceae, a qual inclui todos os bacilos aeróbios e facultativos,  

gram-negativo, não esporulados, que produzem ácido e  gds  a partir da 

fermentação da lactose num período de 48h a 35C°. As espécies clássicas 

deste grupo são Escherichia  coil  e Enterobacter aerogenes. Nos alimentos 

a Escherichia co/i, além de ser a melhor indicadora de contaminação fecal, 
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é considerada também como eventual deterioradora, dai a importância de 

seu estudo (FISHBEN  etal.,  1976). 

A presença de E. coli está ainda relacionada a surtos de 

gastroenterites ( MELO FRANCO, 1976). Por isso a quantificação da 

bactéria no alimento reveste-se da maior importância pelo fato de que, 

através desse dado podemos dizer de suas condições higiênicas. Além disso 

a E. coli é conhecida como redutora de óxido de trimetilamina ( OTMA ) a 

trimetilamina ( TMA ), compostos associados à qualidade de pescados de 

Aguas salgadas. 

Segundo o ICMSF (1991), quando uma enfermidade entérica é 

altamente endêmica, pode aparecer grande número de agentes patogênicos 

nas Aguas residuais não tratadas adequadamente, podendo ainda contaminar 

outras Aguas. 

Por fa7er parte exclusivamente da microbiota do trato 

entérico de homens e animais de sangue quente, a E. coli é um indicador de 

contaminação fecal na água e alimentos em geral; sendo que a quantidade de 

coliformes na água está relacionada à avaliação qualitativa da poluição, e 

nos alimentos podem representar multiplicação, morte, maturação ou 

aderência dos microrganismos nas partículas alimentares. A presença de E. 

coli sugere falta de higiene na manipulação e/ou armannamento 

inadequado, e também possui uma estreita correlação com a presença de  

Salmonella  ou de outros microrganismos enteropatogênicos (KIETZMANN, 

1974; ICMSF, 1983; LEITÃO, 1988; GELLI,1988 ). 

CHARDON (1969), citado por BERTULHO (s.n.t) considera 

importante dois mecanismos de contaminação ambiental, um de ação direta 

e outro • indireta. No primeiro, o agente contaminante rompe o ciclo 

biológico na Agua, predominando assim bactérias, vegetais inferiores, 

zooplâncton, contribuindo para o aparecimento de enfermidades 
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microbianas, micoses, parasitoses; e no segundo, ocorre o desaparecimento 

de alimentos para os peixes, redução de abrigo, local para reprodução e 

desova. 

Os germes patogênicos presentes nos alimentos crus podem 

proceder de pessoas infectadas em situações diversas, sendo de grande 

importância a prevenção através de hábitos higiênicos adequados, 

principalmente, as mãos, Nos alimentos cozidos ou manipulados 

posterioimente ao processamento térmico, os microrganismos patogênicos 

podem ocorrer através de contaminação cruzada (ICMSF,1991). 

O frescor do pescado é mantido quando a conservação por 

adição de gelo for feita imediatamente após sua captura, e se for necessário 

um período mais longo de armazenamento, deve ser congelado (SUZUKI, 

1987). 

Dentre os alimentos de origem animal, os peixes são os mais 

susceptíveis a sofrer alterações oxidativas, hidroliticas ou microbianas 

(LEITÃO,1988). 

BANWART (1979) denomina putrefação ao processo de 

deterioração resultante da utilização anaeróbia das proteínas e substâncias 

nitrogenadas não protéicas; e decomposição a degradação aeróbia, com a 

oxidação de produtos metabólicos. 

A deterioração se instala após a morte do animal e se acentua 

com o decorrer do tempo; passando a  came  de um estado normal: ao 

impróprio para o consumo humano, caracterizado por alterações da cor, 

consistência, odor e sabor (LEITÃO,1988; • KIETZMANN, 1974;  

BURGESS,  1979). Além de ser perceptível pelos sentidos, alterações 

podem ser comprovadas através do emprego de provas fisico-quimicas, e 

como fator determinante, podemos considerar a ação dos agentes 
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enzimáticos, atmosféricos e microbiológicos (K1ETZMANN, 1974; 

BURGESS,1979). 

Dentre as fonnas de alteração do pescado, seja química, 

enzimática ou microbiolágica, a última é a mais importante, e se processa a 

partir da superficie da pele, das guelras e do trato intestinal, já que o tecido 

muscular no peixe vivo é praticamente estéril. A deterioração bacteriana se 

processa a pai-tir da flora do meio aquático, que não é normalmente 

patogênica para o homem, como Pseudomonas, Moraxella, Acinetobacter, 

Flavobacterium e Micrococcus. 

A predominância de gêneros e espécies bacterianas envolvidos 

na deterioração de um determinado tipo de alimento, dependerá das suas 

características fisiológicas e bioquímicas assim como, da composição deste 

que pode servir de substratos para os microrganismos, causando alterações 

perceptiveis, nas características químicas, fisicas e sensoriais 

(LEIT:40,1988). 

As ligações peptídicas das proteínas, podem ser rompidas por 

hidrólise catalisada por en7imas, efetuada em etapas, originando proteases, 

peptonas, polipeptideos, dipeptideos, e finalmente aminoácidos. A molécula 

de proteína intacta não é utili7ada diretamente pelas bactérias, devido à 

impossibilidade de sua absorção através da membrana celular, entretanto os 

compostos originados da hidrólise e os de baixo peso molecular, como os 

dipeptideos e aminoácidos, podem ser absorvidos, sendo metabolizados p'ela 

maioria dos microorganismos causando as  principals  alterações do processo 

de deterioração ( SUZUKI,1987; LISTON (1976), SI-LEWAN (1979), 

citados por LEITÃO, 1988). 

A ruptura da molécula protéica causa redução da textura nos 

tecidos,  coin  seu gradativo amolecimento e, por vezes, mudanças no aroma 

dos produtos ( FRAZI FR, 1976). Entre as substâncias nitrogenadas não 

6 



protéicas presentes nos produtos de origem animal, destacam-se 

principalmente os aminoácidos livres, minas, inosina, guanidina, creatina, 

pw-inas e pirimidinas, e em pescado de origem marinha uréia e óxido de 

trimetilamina (SUZUKI,1987; LISTON, SHEWAN,citados por LEITÃO, 

1988). 

Em estudos relativos à deterioração do pescado, verificou-se 

que os aminOácidos e substâncias nitrogenadas não protéicas são 

inicialmente utilizadas pelos microorganismos, havendo um 

desenvolvimento seletivo de algumas bactérias, particularmente 

Pseudomonas e Alteromonas, causadoras de aroma desagradável e 

pronunciado, alterando a composição do substrato. Com  o esgotamento 

gradativo destas substâncias, cessa a repressão da produção de proteases, 

iniciando-se o processo proteolitico, causando uma reposição de 

aminoácidos no substrato, ocorrendo, assim, um aumento na formação de 

produtos de decomposição, o que vai acelerar a deterioração (ICMSF, 1985; 

LISTON, 1976 citado por LEITÃO, 1988;  KAY  e MORAIS, 1988). 

A decomposição dos aminoácidos é a principal alteração na deterioração de 

alimentos proteicos. Os produtos resultantes desta deterioração dependem 

de vários fatores como: o tipo de microorganismos que participa do 

processo, da natureza do aminoácido, temperatura, disponibilidade de 

oxigênio e o tipo de inibidores presentes (BANWART,1978 citado por 

LEITÃO, 1988). LEITÃO - (1988 ) destaca que na deterioração de 

compostos nitrogenados, protéicos ou não, ocorre com relativa freqüência 

uma elevação do  pH,  atribuida à alcalinização do meio, em decorrência 

da formação de minas, enquanto que no processo deteriorativo de 

substâncias ricas em carboidratos, geralmente observa-se acidificação e 

queda do  pH.  
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Os ácidos graxos insaturados estão usualmente presentes no 

pescado, sendo bastante reativos e mais facilmente sujeitos a processos de 

oxidação pela exposição ao ambiente e A ação da luz e oxigênio (GOULD E  

PETERS,  1971; LISTON, 1976 citado por LEITÃO, 1988). LEITÃO 

(1988) diz ainda que a gordura pura não sofre ação microbiana, havendo 

necessidade da presença de uma fase aquosa rica em nutrientes para existir 

uma proliferaçdo dos microorganismos contaminantes. 

A detecção e enumeração de bactérias coliformes tem sido 

efetuada na Agua desde o final do século XIX. A metodologia emprega um 

meio seletivo com inibidores de bactérias  gram-  positivas, relacionando as 

que são capazes de utilizar a lactose como fonte de energia produzindo 

Acido e  gds.  A temperatura de incubação, entre 35° e 37°C para coliformes 

totais, e 44,5 +/- 0,2°C para coliformes fecais, evita o crescimento de 

bactérias não fecais adaptadas As temperaturas baixas do meio ambiente 

(HAGLER e HAGLER, 1988). 

Existem várias criticas e algumas desvantagens apontadas sobre 

o uso de coliformes corno indicadores de poluição fecal, particularmente o 

fato de sua pouca tolerância A toxidade da Agua do mar e ao procedimento 

de coloração em relação a alguns patógenos resistentes. Vários outros 

indicadores foram sugeridos, mas nenhum apresentou vantagens superiores 

capazes de substituir a tradição do emprego de coliformes como método de 

escolha para a análise microbiológica de contaminação fecal (HAGLER e 

HAGLER,1988). 

Embora a presença de grande número de coliformes não seja 

desejada, é impossível eliminar todos estes microrganismos nos alimentos 

frescos e. congelados. A contagem de coliformes corno índice higiênico é 

apenas aplicada a certos alimentos, uma vez que os enterococos refletem 

melhor a capacidade sanitária  (JACK  et al.,1978). 
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Atualmente sabe-se que as cepas patogênicas apresentam 

morfologia e características bioquímicas indistinguíveis dos não patogênicos 

disseminados no ambiente natural  (JACK  et  al.,  citado por LEITÃO, 1987). 

PELCZAR et  al.,  (1981) argumenta que os tipos de Escherichia  

coil  são caracterizados por diversas combinações de antigenos "0", "K" e 

"H", dando  °likens  a vários sorotipos. Nos isolamentos clínicos de E.  coil  

as cepas podem ser agrupadas em três categorias: oportunistas, 

enteropatogênicos e enterotoxigênicos. As oportunistas são inócuas em seu 

habitat, até que alcancem outros locais ou tecidos do corpo; os 

enteropatogênicos exercem ação lesiva no trato intestinal, causando enterites 

agudas em recém-nascidos e em crianças de até três anos de idade; os 

enterotoxigênicos são incapa7es de invadir a mucosa intestinal, porém 

liberam uma toxina que se adsorve a membrana e estimulam a atividade da 

adenilciclase, levando ao aumento da excreção de eletrólitos. 

A sorologia é um auxiliar valioso em estudos epidemiológicos, 

visto que apenas alguns poucos sorotipos são consistentemente patogênicos, 

embora a confirmação definitiva da patogenicidade somente seja obtida 

mediante testes específicos em animais ou células (LEITÃO, 1988). 

Bactérias patogênicas,  Staphylococcus  aureus e  Salmonella  

ou indicadores de contaminação fecal E.  coil  raramente são constatados no 

pescado recém capturado, a não ser que provenham de águas contaminadas 

com material fecal; e microrganimos deterioradores não patogênicos podem 

ser acrescentados à microbiota (LEITÃO,1977). 

De acordo com VARGAS E ANDERSON(1973), citados por 

LEITÃO (1977), peixes marinhos capturados em águas não poluídas não 

apresentam contaminação por coliformes fecais ou por enteropatógenos. 
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Para GRIFFITH(1976), também citado por LEITÃO (1977), a 

E.  coil   não é habitante normal do trato entérico de peixes marinhos, 

podendo estar presentes em peixes de Aguas poluídas e servindo de 

indicação de contaminação nas diferentes etapas do processamento. 

A ausência de higiene pode levar A contaminação do alimento 

ou da supei ide dos equipamentos por E. coli e outros coliformes fecais, 

organismos freqüentemente empregados na avaliação de condições 

sanitárias deficientes (LEITÃO, 1977). 

LEITÃO et  al.,  (1988), a partir de amostras de vísceras de 

cinqüenta (50) peixes fluviais e lacustres, observaram que 40% das amostras 

estavam em desacordo com a legislação brasileira, sendo que 50% 

apresentaram valores entre 102  a 103  , e os restante 50% entre 103  e 105. 

A legislação brasileira em vigor através da DINAL (BRASIL, 

1987) estabelece que o pescado aceitável para consumo pode ter o limite 

máximo para colifoimes fecais de 100/g. 

0 Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos 

de Origem Animal- RIISPOA (BRASIL, 1952) considera como impróprio 

para consumo o pescado que apresenta características sensoriais anormais, 

portadores de lesões ou doenças microbianas que possam prejudicar a saúde 

do consumidor; provenientes de águas contaminadas ou poluídas; e em mau 

estado de conservação. 

Para garantir um alimento de boa qualidade, existe a análise 

bacteriológica, que é um dos instrumentos mais Ateis na determinação do 

estado sanitário do pescado, assim como no campo da  Pesquisa Tecnológica 

e nas atividades da industria pesqueira. Ela é um meio auxiliar importante na 

fase de industrialização e conseqüente avaliação sanitária do produto final, 

seja fresco, enlatado, salgado-seco, embutidos e outros. 
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2- OBJETIVOS 

A realização do presente trabalho teve como finalidade geral 

avaliar e comparar o NMP de coliformes fecais e totais de pescados de Agua 

doce e salgada: e estimar através do Método de Contagem Padrão em Placas 

a população bacteriana de mesófilas em amostras de pescado fresco 

comercializados nos fins de semana no município de Fortaleza-Ce. 

O objetivo especifico foi quantificar e identificar coliformes 

totais e fecais em pescados de origens diferentes e sob as mesmas condições 

de comercialização. 
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3- MATERIAL E MÉTODO 

3.1. Obtençâo das amostras de alimento 

Foram analisados 48 indivíduos, sendo 24 correspondentes a 

peixe de água doce e 24 a peixe de água salgada. 

As espócies utilizadas foram: 

De água doce: 

Tildpia, Oreochromis niloticus. 

Tucunaré, Cichla ocellaris,  Block  e Sclmeider,1801. 

Piau, Leporinus elongatus,  Valenciennes,  1849. 

Pescada, Plagioscion squamosissirnus,  Heckel,  1840;  Jordan  e 

Eigenmann, 1886. 

De água salgada: 

Cavala, Scomberomorus cavalla (Cuvier.) 

Serra, Scomberornorus brasiliensis, colette, Russo e Zavala- 

Camin  (Pisces:  scombridae). 

Pargo, Lutjanus purpfireus, Poey, 1955. 

Camurupim, Tarpio atlanticus 
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Todas as coletas foram feitas aleatoriamente nas cinco (5) 

barracas existentes no local, assumindo um comportamento o mais próximo 

possível de um consumidor habitual. 

A partir de março foram feitas análises semanais de quatro (4) 

amostras de alimento, correspondendo sempre duas a peixes de água  dace  e 

duas a peixes de água salgada. No período de março até maio foram 

examinados  urn  total de 48 indivíduos, em semanas consecutivas, seguindo a 

mesma metodologia para cada coleta. 

Este método consistia em adquirir o produto inteiro, postej  ado  e 

descamado, o qual era acondicionado em caixas de isopor com gelo até a 

chegada ao laboratório, onde procedeu-se as respectivas análises. 

De cada indivíduo foi retirada uma amostra de peso igual a 

25,0g, a qual era posteriormente colocada num erlenmeyer esterilizado e 

contendo 225,0m1 de solução tamponada de PO4+2  . Em seguida se submetia 

a homogeneização através de movimentos circulares sabre a bancada, 

durante aproximadamente três (3) minutos. Todos os materiais utilizados 

foram previamente esterilizados. 

3.2. Diluição das amostras - Teste Presuntivo 

Meio de Cultura: Caldo Lactosado - CL. 

As diluições para os testes microbiológicos tinham inicio 

imediatamente após a homogeneização das amostras, utilizando para isto 

uma solução fosfato tamponada. 

Para cada amostra se preparou uma série de diluições decimais 

de 10-2  a  le  utilizando-se a solução tampão. 
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Foram inoculados, então, 3 tubos (triplicatas) com meio de 

cultivo - Caldo Lactosado - e tubinhos de Durhan invertidos. 

Em cada série de três tubos foi adicionado 1 ml das diluições a 

cima descritas. Os tubos foram então incubados a 35°C de 24 a 48h. 

Considerava-se como prova positiva apenas aqueles que apresentavam 

turbidez e pr6dução de gás nos tubos de  Durham.  Estes eram então 

separados para o teste seguinte. 

3.3. Teste Confirmatório. 

Meio de Cultura: Caldo Lactosado Bile Verde Brilhante - CLBVB. 

Dos tubos que apresentarem resultado positivo no Teste Presuntivo foram 

feitas inoculações em tubos contendo 10ml  de Caldo Lactosado Bile Verde 

Brilhante (CLBV) e tubinhos de  Durham  invertidos. Para isto era 

utilizado uma alça de platina flambada antes de cada inoculação em 

cada um dos tubos e para cada uma das diluições. O resultado considerava-

se positivo se o tubo apresentava turvação do meio e presença de Os nos 

tubinhos de  Durham,  após 48 horas a 35°C. 

3.4 Enumeração de Coliformes Fecais. 

Meio de Cultura: Caldo  EC.  

Simultaneamente dos tubos que apresentaram resultado positivo 

no Teste .de Presunção foram feitas inoculações em tubos contendo I Oml de 

Caldo  EC  e tubinhos de  Durham  e em Caldo Bile Verde Brilhante (prova 

anteriormente descrita). A metodologia foi a mesma utilizada para o Teste 
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Confirmatório, sendo considerados como positivos todos aqueles tubos que 

apresentaram turvaçâo do meio e produção de  gas  nos tubinhos de  Durham.  

3.5. Contagem Padrão em Placas (ICMSF, 1978). 

A contagem Padrão em Placas foi realizada segundo o método 

das diluições sucessivas. Partindo da primeira diluição 10-2 foram 

preparadas as subsequentes diluições 10-3  , 104  e 10-5, tendo como diluente 

a solução tnmponada de PO4+2. 

De cada diluição foi transferido por meio de pipeta esterilizada 

1ml para placas de  Petri  esterilizadas e em duplicata, as quais eram cobertas 

com aproximadamente 10m1 de meio de cultura  Agar  Padrão. As placas 

eram submetidas a suaves movimentos de rotação para homogeneizar o 

material depositado, tendo o cuidado suficiente para não transbordar o 

inóculo. 

Após a homogeneização e solidifição da mistura, as placas 

destinadas à Contagem Total de Microorganismos Mesófilos foram 

incubadas em estufa a 35°C por 48 horas. 

Após esse período de tempo foi feita a Contagem Padrão em 

Placas em Contador de Colônias marca CP600 -  PHOENIX  e expressos em 

número total de células por amostra. 

Foram escolhidas placas que apresentavam mais de 30 e menos 

de 300 colônias. O número encontrado era multiplicado pelo inverso do 

fator de diluição correspondente e expresso em Unidades Formadoras de 

Colônias (UFC) por grama de amostra. 
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4- RESULTADOS 

Os resultados estão descritos nas tabelas 1 e 2 e nas figuras 

subsequentes Cl a 5), mostrando a avaliação higiênica das 48 amostras 

analisadas, separadas de acordo com a sua procedência. 

Do total de 48 amostras, 29 apresentarem coliformes de origem 

fecal, enquanto que 19 análises foram negativas para este teste  (fig.  6). 

Do total de 24 pescados de água doce, 14 apresentaram 

coliformes de origem fecal  ( figs.  2 e 4). 

Do total de 24 peixes de agua salgada, 16 apresentaram 

coliformes fecais e nos 8 restantes se mostraram ausentes  (figs.  3 e 5). 

Todas as amostras apresentaram coliformes totais. 

Em relação à origem, os valores de coliformes fecais por 

amostragem de pescado de aguas salgadas foram superiores aos de agua 

doce, sendo 66,7% e 58,3% respectivamente. 
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5 - DISCUSSÃO 

De 100% das amostras 60,42% apresentaram coliformes fecais, 

sendo que 75,86% estavam em desacordo  coin  a legislação vigente  (fig.  6), 

a qual recomenda que um pescado deverá apresentar, no máximo, um NMP 

de coliformes fecais de 102/g. 

Nas 24 amostras de peixe de água salgada 66,7% apresentaram 

coliformes fecais, enquanto que 73,3% estavam fora dos padrões sanitários 

brasileiros  (figs  3 e 5). 

NAIR E NAIR (1988) e MURATORI (1991) isolaram 

coliformes fecais em 100% das amostras. Neste experimento os coliformes 

fecais foram encontrados em 58,30% das amostras de Agua doce, sendo que 

78,57% estavam fora dos padrões sanitários brasileiros  (figs.  2 e 4). 

Da mesma forma, pesquisando coliformes fecais em peixes de 

água doce no Brasil, LEITÃO (1988) e MURATORI (1991) observaram  

que 40 e 52,94% das amostras respectivamente, estavam fora dos padrões 

sanitários vigentes (BRASIL, 1987). 

O número de amostras examinadas parece ser suficiente para, no miniMo, 

chamar a atenção pelo alto índice de contaminação encontrado, e 

considerando que o período de amostragem é um fator determinante na 

avaliação final da pesquisa. Este índice deverá ter relação direta com a 

qualidade da Agua nos locais de pesca, com o manuseio no transporte e 

acondicionamento, conservação em gelo e, finalmente manuseio e exposição 

ao meio ambiente no próprio local de venda. 
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6- CONCLUSÃO 

Conforme os resultados obtidos para coliformes fecais e totais, 

concluímos que o alimento está sendo comercializado na Feira da 

Gentilandia  en;  condiç-Ões sanitárias notávelmente insatisfatórias. 

Por não existir diferença apreciável nos valores de coliforrnes 

fecais encontrados em ambos os tipos de peixe, podemos asseverar que os 

resultados estão relacionados mais diretamente com a qualidade da higiene 

dos msnipuladores que com a qualidade da água nos locais de pesca. 

A presença de elevados valores de coliformes fecais 

encontrados nas amostras analisadas constitui-se em grande risco para a 

saúde da população que adquire produtos pesqueiros  corn  assiduidade neste 

local de exposição e venda. 
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TABELAS COMPARATIVAS DE COLIFORMES TOTAIS E FECAIS EM 
PEIXES DE AGUA DOCE E SALGADA ENCONTMDOS EM 48 

AMOSTRAS ADQUIRIDAS NA FEIRA DA GENTILANDIA. 

TABELA 1 

-,.--. 

_.  
/ - - • ...., 

2,1 x`105  11111.01 7,8 x10 

2 A 21 1x105  - 33 x 10  

3 09x 106  1,8x 102  4,7 x 106  

4 B  9,3 x10 2,2 x103  2,8x 105  

5  A 0,8 x 06  1,2x 104  8,1)(106  

2,1x 105  210x 102  4,0x 106 

1,1 x 10 51 6 x 106  

2 0 x 105  3,0x 102  4,5x 106  

9 A 21 1x105  1,5x104  4,3 x 106  

10  A  1 1 5 x 105  1,5x 104  5 2x 106  

11* B 210x1ô1 0,8 x 102 * 2,2 x 106  

12* B õTo1 0,9 x 102 * 315x106  

13 A 1 5x 105  2,0x 04  812 x 106  

14  A 1,1 x 105  - 610x106  

15  B 2,1 x 0 - 9,4 x 106  

16  B 2,0x 104  -1 4,5x 106  

17  A 4,0x106  3 5 x 105 J 817 x 10 

18 A 2 0 x 105  1,5x 10 41 6x 106  

19  B 20x 105  1,5x 103  4 5 x 106  

20 B 2,0x104  2,0 x 104  41 1 x 106  

21  A 2,1x 105  1,5x 104  4,3 x 106  

77 A 4,0x 104  - 71 5x 105  

23* B 313x 104  0,7x 102 * 55x 106  

24 B 3,9x105  2,5 x 105  4,4 x 106 , 

A = Peixe de Agua doce B = Peixe de Agua salgada 

S6 nestes casc foi encontrado um rifvel aceitável de coliforrnes fecais, de acordo com a Legislação-  Brasileira em 

vigor, através do D1NAL (BRASIL, 1977), que estabelece que o pescado aceitável para consurno, pode ter o limite 

máxirno para cdiformes fecais de I CO ufg, em  pees  de 6.gua salgada. 



TABELA 2 

- 

, 

4,0 x 103  - - '''-----' 7,0'x 106  25 
26  A 7,0x 103  - 6,9x IT 
27  B 2,0x 104  - 9,2x 106  

28 , B I,5x 104  - 7,6 x 10  

29*  A 2,0x.104  1,0 x 102 * 4,9x 105  

30  A 2,0x 104  2,1 x 104  8 6 x 106  

31 B 1,5 x 104  1,5 x104  7,7 x 105  

32 B 7,0 x 103  1,0 x103  3,6x 106  

33  A 1,5x 104  - 5,1x 106  

34 A- . 2,1 x 104  1,0 x 102 * 5,3x 10s  

35*B 2,0x 104  0,6 x 102 * 7,2x 106  

36 B 1,4 x 105  1,0x 103  6 2 x 106  

37  A 2,1 x 104  3,0 x 104  9,1 x 105  

38 A 2,0x 104  2,6x 103  5,9x 10 

39  B L5x 10s  - 9,6x 106  

40  B 4,0x tO j - 4,7x 10 

41  A 2,1 x 10 3,8 x 106  

42  A 1,4 x 105  8,7x 105  

43  B 1,4 x iO - 6,3x 106  

44  B. 9,0x 103  - 9,2x 105  

45  A 7,0x 103  - 6,5x 106  

46*  A 9,3x 104  0,9x 10 7,5x 106  

47  B 2,0 x 105  1,4 x 105  4,3 x 10 

48 B 4,0x 106 I,5x 105  7,4x 106 . 

A = Peixe de Agua doce B = Peixe de Agua salgada 

SÓ nestes casos foi encontrado um nfvel aceitável de colifonlres fecais, de acordo com a Legislação Bi Reira em 

vigor, através do DINAL (BRASIL, 1977), que estabelece que o pescado aceitável para  consul  K.), pode ter o  kite  

máximo para coliformes fecais de 100 u/g, em peixes de água doce. 

Só nestes casos foi encontrado um nlvel acevel de coliformes fecais, de acordo com a Legistação Brasileira em 

vigor, através do DINAL (BRASIL, 1977), que estabelece que o pescado aceitável para consumo, pode ter o Emite 

máximo para coliformes fecais de 100 u/g,  ern  peixes de água salgada 



fDIMEIRA SEMANA DE ANALISE 

1A 2,1 x 105  - 7,8 x 106  
2 A 2,1x 105  33 x 106  
3 B 0,9x 106  1,8 x 102  417x 106  

B ___9,3x 104  2,2x 103  2,8x 105  

SEGUNDA SEMANA DE ANALISE 

.,C.:EM COL. TOTA1S/9, 
(NMP) 

COL. FECASig 
(NNIP',1  

CON-FAG:1- Y  
PLACAS '-' 7  :- -- --- -7' -- . 

A 0,8 x 106  1,2x 104  8,1x106  
6 A 2,1 x 105  2,0x 102  4,0x 106  
7 B 1,1 x 104  - 5,6 x 106  

B
[ J 2,0x 105  3,0x 102  4,5x 106  

TERCEIRA SEMANA DE ANALISE 

A - 2,1 x 105  I,5x 104  4,3x 106  
10 A 1,5x 105  1,5x 104  5,2 x 106  
11* B 2,0x 104  0,8x 102 * 2,2x 106  

B 2,0x 105  0,9 x 102* 3,5x 106  

A = Peixe de água doce B = Peixe de Agua salgada 

Só nestes casos foi encontrado um nível aceitável de coliforrres fecais, de acordo com a Legislação Brasileira em 

vigor, ciliaves do D1NAL (BRASIL, 19//), que estabelece que o pescado aceitável para aXISLIMO, pode ter o Imite 
máximo para coliformes fecais de 100 t.Vg,  ern  peixes de água. salgada. 



QUARTA SEMANA DE ANALISE 

13  1,5 x 105  2,0x 104  8,2x 10 

14 A 1,1 x 105  6,0x 106  

15 2,1 x 104  9,4x 106  

16 2,0x-104  4,5x 106  

QUINTA SEMANA DE ANALISE  

.,VC(_----- A .CC  P1  CCL TCTA:Slz CCL r-P-A'S-2, '-^N-ASE'v' AE-: _ _ 

2,1L,C  

17  A 4,0x 106  3,5 x105  8,7x 106  

18 j  A 2,0x 105  1,5 x105  4,6x 106  

19 B 2,0 x 105  1,5 103  415 x 106  

20 B 2,0 x 104  2,0 x 104  4,1 x 106  

SEXTA SEMANA DE ANALISE 

21 A 2,1 x 105  1,5x 104  4,3x 106  

22 A 4,0x 104  7,5x 105  
23** 313x 104  0,7x 102* 5,5x 106  

24 39x 105   2,5 x _105  4,4x 106  

A= Peixe de Agua doce Peixe de Agua saJgada 

Só nestes casos foi encontrado um nfvel aceivel de coliformes fecais, de acordo  corn  a Leg1ação Brasileira em 

vigor, através do DINAL (BRASIL, 1977), que estabelece que o pescado areitivel para consurno, pode ter o limke 
raximo para coliformes fetais de 100 ufg, em peixes de água salgada. 



SÉTIMA SEMANA DE ANALISE 

25 A 4,0 x 103  - 7,0 x 106  
26 A 7,0 x 103  - 6,9x 105  
27 B 2,0 x.104  - 9,2x 106  
28 e 1,5 x 104  - 7,6 x 105  

OITAVA SEMANA DE ANALISE 

r1,10STRA  ORIGEM  COL. TOTAI519_ S S. 

- 

GCDNTAGEM RA= R...iO '-' 

29* A 104  1,0 x 102 * 4,9 x 105  
30 A 210x 104  2,1 x 104  86x 106  
31 B 1,5x 104  1,5x 104  7,7 x 105  
32 B 7,0x 103  1,0x I0 L3,6x 106  

NONA SEMANA DE ANALISE 

.. s.•• 7 

-- 

33 A 1,5 x 104  - 5,1 x 106  
34 A 2,1 x 104  1,0x 10' 5,3x 105  
35* B 2,0x 104  0,6x 10' 7,2x 106  
36 1,4 x 105  1,0x 103  6,2 x 106  

SO  nestes casos foi encontrado um nívef aceitável de coEfot i s fecais, de acordo com a Legislação Brasileira em 
vigor,  allay&  do DINAL (BRASIL, I9//), que estabelece que o pescado aceitável para CORSU1 F-3, pode ter o limite 
máxirrro para coliforrres fecais de 100 u/g, em peixes de água doce. 

S6 nestes casos foi encontrado um nível aceitável de cofiformes fecais, de acordo com a Legislação Brasileira em 

vigor, através do DINAL (BRASIL, 1977), que estabelece que o pescado aceitável para consumo, pode ter o limite 
máximo para colifon-nes fecais de 100 u/g, em peixes de água salgada. 



DÉCIMA SEMANA DE ANALISE 

37 2,1x 10 3,0x 10 9,1 x 105  
38 A 2,0x 104  2,6x 103  5,9x 106  
39 1,5x 105  9,6x 106  
40 4,0k 103  4,7x 106  

DÉCIMA PRIMEIRA SEMANA DE ANALISE 

:..."," :` .. - 7. ' . , . _ -7 R
, 
 !

,
-:p• :v1 - 

.........‘,. 

C.-  - AT AC.::„EN, :.•-• 2_ -,_ - - - .. %,.-.1.: . = `,/, 

17'  L''  :-AS Nj  'r7.=á.'1  .__• - 

41 2,1x 104  - 3,8 x 106  
42 A 1,4 x 105  - 8,7x 10 
43 B 1,4x 104  - 6,3x 106  
44 B 9,0x 103  - 9,2x 105  

DÉCIMA SEGUNDA SEMANA DE ANALISE 

45 A 7,0x 103  - 6,5x 106  
46*  . A 9,3x 104  0,9x 102  7,5x 106  
47 B 2,0x 105  I,4x 105  4,3x 106  
48 4,0x 105  I,5x 105 ‘ 7,4x 106  

A = Peixe de agua doce B Peixe de agua salgada 

S6 nestes casos foi encontrado um nível aceitável de colifccmes fecais, de acordo com a Legislação Brasileira em 

vigor,  allay&  do DINAL (BRASIL, 191/), que estatelece que o pescado ;--,:rPivel para consunu,  pc&  ter o timfte 
máximo para coVorrnes fecais de 100 u/g, em peixes de Agua doce. 



FIGURA I 

ENUMERAÇÃO PERCENTUAL DE COLIFORMES 
FECAIS EM 48 AMOSTRAS DE PEIXES DE AGUA 

DOCE E SALGADA 

Ausêrkia Coliformes Fecais 

 



FIGURA 2 

ENUMERAÇÃO PERCENTUAL DE COL1FORMES 
FECAIS EM 24 AMOSTRAS DE PESCADO DE AGUA 

DOCE 

Ausência Coliformes Fecais 



FIGURA 3 

ENUMERAÇÃO PERCENTUAL DE COL1FORMES 
FECAIS EM 24 AMOSTRAS DE PESCADO DE ÁGUA 

SALGADA 

Ausência Colforrnes Fecais 



FIGURA 6 

Percentual de NMP de coliformes fecais em 48 amostras de pescado, de água 
DOCE E SALGADA comercializados na feira da Gentilândia - Fortaleza - Ceará, avaliado 
de acordo com a Legislação Brasileira (BRASIL, 1987) 

ENUMERAÇÃO PERCENTUAL DE COLIFORMES 
FECAIS EM PEIXES DE AGUA DOCE E SALGADA, 

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE 

De Acordo E Em Desacordo 

LEGISLAÇÃO: NMP de conformes fecais máximo :100 u/g 



FIGURA 5 

Percentual de NMP de coliformes fecais em 24 amostras de pescado, de água 
SALGADA comercializados na feira da Gentilândia - Fortaleza - Ceará, avaliado de acordo 
com a Legislação Brasileira (BRASIL, 1987) 

ENUMERAÇÃO PERCENTUAL DE COLIFORMES 
FECAIS EM PEIXES DE AGUA SALGADA, 

CONFORME LEGISLAÇÃO V1GENTE 

De Acordo Em Desacordo 

LEGISLAÇÃO: NIMP de fecais :100mo ulg  



FIGURA 4 

Percentual de NMP de coliformes fecais em 24 amostras de pescado, de água DOCE 
xnercializados na feira da Gentilândia - Fortaleza - Ceará, avaliado de acordo  corn  a 
4slação Brasileira (BRASIL, 1987) 

ENUMERAÇÃO PERCENTUAL DE COLIFORMES 
FECAIS EM PEIXES DE AGUA DOCE, CONFORME 

LEGISLAÇÃO VIGENTE 

De Acordo  

 

Ern  Desacordo 

 

 

LEGISLAÇÃO: NMP de coliformes fecais máximo : 100 u/g 
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