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RESUMO 
 

 
O presente trabalho foi realizado para avaliar as características físico-química, 

sensorial, microbiológica e tempo de prateleira do pirarucu salgado-seco. 

Foram adquiridas amostras de vinte peixes já salgado-seco procedente da 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável UAITÍ-PARANÁ, de Fonte Boa e da 

feira da Panair em Manaus. Os resultados das análises físico-químicas para a 

amostra da feira de Manaus: Proteína (25,90±1,83), Umidade (51,75±0,42), 

Cinzas (20,32 ± 0,65), Lipídios (23,50±0,63), TBA (3,28±0,15), NBVT (47,54% 

m/m); Feira de Fonte Boa, Proteína (23,03±0,33), Umidade (50,42±0,06), 

Cinzas (22,68±0,03), Lipídios (22,35±0,63), TBA (6,39±0,13), NBVT (46,54% 

m/m). Os resultados obtidos através das análises microbiológicas, do pirarucu 

salgado-seco, comercializados nas feiras da Panair e de Fonte Boa encontram-

se fora dos padrões permitidos pela legislação. Sendo que na feira da Panair, 

observou-se maior contaminação por parte de Stafilococus, com 1,8 x 105UFC, 

Bactérias Halofílicas, com 6,0 x 105 UFC e Fungos, com 6,3 x 10³. E os 

resultados das análises microbiológicas para feira de Fonte Boa para 

Stafilococus - 1,2 x 105UFC, Bactérias Halofílicas, 1,3 x 105 UFC, e Fungos, 2,4 

x 10³ UFC. Sendo que o padrão estabelecido para Stafilococus é de até 100 

UFC´s, e para as demais a tolerância é de até 1000 UFC´s, já na primeira 

análise, esse padrão já havia sido ultrapassado, ou seja, o pescado salgado-

seco, de ambas as feiras já se encontrava fora dos padrões microbiológicos 

preconizados pela legislação vigente. 

 
 
Palavras chave: Pirarucu, Análise microbiológica, Vida de prateleira. 
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1 INTRODUÇÃO 

            A intensidade da pesca sobre o pirarucu (Arapaima gigas) ocorreu 

devido seu alto valor comercial, o que estimulou a pesca dos jovens 

conhecidos como `` bodecos `` prejudicando o estoque natural (EMBRAPA, 

1996). 

            Com o objetivo de assegurar o uso sustentável e a conservação dos 

recursos naturais renováveis, protegendo os meios de vida e a cultura da 

população extrativista local (IBAMA, 2010), em vista disso foi criado, em sete 

de agosto de 2001, a Reserva Extrativista Auatí-Paraná, localizada no 

Município de Fonte Boa, Estado do Amazonas. 

            Por outro lado, a pesca de subsistência é fundamental para a região 

Amazônica, sendo a principal atividade da várzea, fonte de renda e proteína 

(ALMEIDA et. al, 2006). Uma das espécies mais importantes é o pirarucu, e 

tem parte de sua captura destinada a elaboração de produto  salgado e posto 

para secar pelos ribeirinhos, para serem vendidos ou trocados por mercadorias 

(DIAS, 1983). 

            O processo de salga marcou época na região da Amazônia, conhecido 

como ``tempo da salga``, coincidindo com os meses de setembro  e outubro, 

reunindo vários pescadores nos locais de captura. (EMBRAPA, 1996). 

            A salga é baseada a princípio pela desidratação osmótica. É utilizada 

para aumentar o tempo de conservação do pescado, bloqueando a ação 

enzimática do pescado e das bactérias, reduz o desenvolvimento de 

microorganismos aeróbios, pelo fato de diminuir a solubilidade do oxigênio na 

salmoura ou desinfecção direta do produto com íons Cl- (OGAWA et al, 1999). 

            A higiene durante o processo da salga é de grande importância para se 

obter um produto de boa qualidade e competir no mercado que se torna cada 

vez mais exigente. Um dos aspectos que torna o produto salgado-seco de 

baixa qualidade é a condição do sal que é utilizado sem menor critério de 

sanidade, o sal contaminado pode conter bactérias halofílicas apresentando 

características como coloração vermelha, odor desagradável e limosidade no 

produto (SILVA, 2005). 

            Na nossa região, o armazenamento, transporte e a comercialização do 

pescado, na maioria das vezes, vêm sendo feito de forma inadequada, sendo 

este um dos grandes problemas da pesca do Médio Amazonas, pois vem 
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causando uma perda considerável na qualidade do produto, até que ele chegue 

ao consumidor (BASTOS, 1998). 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Geral 

            Analisar as características físico-químicas, sensorial, microbiológica 

para determinação da qualidade do pirarucu salgado seco. 

 

2.2 Específicos 

 Comparar as características microbiológicas do pirarucu salgado-

seco comercializadas no município de Fonte Boa e feira de 

Manaus, mantidos sob-refrigeração a 5 0C; 

 

 Analisar a qualidade do pirarucu através de análises 

microbiológicas das amostras mantidas sob-refrigeração a 5 0C, 

durante 180 dias; 

 

 Examinar mensalmente a qualidade sensorial dos produtos 

salgado-seco. 
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3 JUSTIFICATIVA 

            A área de estudo é caracterizada pela utilização de processos que não 

requer mão de obra e tecnologia especializada para a realização da salga e 

secagem do pescado. Essa tecnologia precedida de forma correta obtém um 

produto de boa qualidade, consequentemente o aumento no tempo de 

prateleira. O conhecimento pode incorporar conhecimentos válidos em 

atividades extrativistas sustentáveis.   

            Conquanto nesse contexto, na Resex Auati-Paraná é comum à pesca 

de subsistência, principalmente do pirarucu. Assim, selecionou-se um produto 

oriundo da biodiversidade regional. Portanto, o objetivo do estudo será avaliar 

as suas características físico-químicas, sensoriais e microbiológicas, bem como 

o tempo de durabilidade, com benefícios sócio-econômicos para as famílias 

que dependem da salga do pirarucu. 

            O Pirarucu tem papel fundamental na pesca na Bacia Amazônica e sua 

captura ocorre em ambientes naturais, o que durante os últimos anos, vem 

sofrendo os efeitos negativos da sobrepesca, é comercializado principalmente 

na forma de mantas, que podem ser frescas, congeladas e salgadas. As 

mantas salgadas são o principal meio de preservação e comercialização do 

produto, daí a denominação de “bacalhau brasileiro”. 

            Porém, o processamento de transformação em salgado-seco, é feito de 

forma inadequada, é feito de modo tradicional, sem a aplicação das tecnologias 

disponíveis, prejudicando a qualidade do produto, que se agrava quando há o 

transporte e armazenamento inadequados. 

            A importância da pesquisa se dá pelo fato de poder avaliar a qualidade 

do pescado salgado-seco, consumido nas feiras de Manaus e Fonte Boa, e 

assim, determinar a  vida de prateleira do pirarucu, quanto aos parâmetros 

microbiológicos e físico-químicos preconizados pela legislação vigente.  
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

4.1 Pirarucu (Arapaima gigas) 

            O pirarucu tem grande importância econômica na região por ser 

consumido pela população ribeirinha, ser comercializado fresco ou seco nos 

mercados e feiras locais. As escamas, língua e pele são produtos que fazem 

parte do artesanato local. Está sendo criado em cativeiro (SOARES et. al.; 

2007). 

 

 

Foto 1. Pirarucu (Arapaima gigas) 

 

4.2 Salga 

            O pescado é um alimento altamente perecível e sujeito a contaminação 

bacteriana sendo indispensáveis as medidas tecnológicas no sentido de 

aprimorar sua qualidade e aumentar o período de vida útil do produto (OGAWA 

E MAIA; 1999).  

            O princípio básico da salga incide na retirada de certa quantidade de 

água no músculo do peixe e sua parcial substituição pelo sal, diminuindo 

atividade de água do produto para aumentar a sua estabilidade microbiana e 

também contribuir para o desenvolvimento de características desejáveis de 

aroma e sabor nos produtos (FILHO et. al.; 2003). 

            Apesar do pescado salgado – seco ser considerado um produto estável 

porque durante o processo de salga ocorre à diminuição da concentração de 

água que impediria a ocorrência de reações químicas e desenvolvimento 

microbiano pode ser comprometida pela manipulação inadequada e sal 

contaminado (OLIVEIRA et. al.; 2008).  
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Foto 2: Pirarucu salgado-seco comercializado em feira livre 

 

4.3 Qualidade do Pescado  

            O muco do peixe que recobre toda a superfície externa de seu corpo, 

guelras e intestino encontra–se uma ampla variedade de gêneros bacterianos 

(LIUSON, 2003).  

            A microbiota do peixe é respectivamente constante, é influenciada por 

fatores ambientais patogênicos ou indicadores de poluição fecal e são 

raramente encontrados em pescado recém-capturado, porém, após a captura a 

microbiota inicial passa por mudanças devido ao meio de transporte, 

manipulação, contato com gelo, equipamentos, estocagem e comercialização 

(CARDOSO et. al.; 2003; BATISTA et. al.; 2004). 

 

4.4 Análises físicas - químicas  

            A composição química do pescado pode variar de espécie para espécie 

e dentro de um mesmo espécime e em diferentes partes do corpo, pode  está 

atribuída a diversos fatores: como a distribuição geográfica, estação do ano, 

alimentação, metabolismo e mobilidade e variação entre os sexos (HUSS; 

2010). 
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4.4.1  Umidade 

            É considerada uma das principais medidas para avaliar as condições de 

um alimento, pois está relacionada com a estabilidade, qualidade e composição 

que pode comprometer o tempo de estocagem, embalagem e processamento 

(CECCHI, 1999). 

 

4.4.2 Lipídios 

            Os triacilglicerois são os lipídios mais abundantes da dieta, constituem 

a forma de armazenamento de todo o excesso de nutrientes, pode ser ingerido 

de forma de carboidratos, proteínas ou dos próprios lipídios, representam a 

maior reserva energética do organismo (MARZZOCO e TORRES, 1999).  

 

4.4.2.1 Oxidação das Gorduras 

             A peroxidação lipídica é inevitável que ocorra, pois é um fenômeno 

natural, ou seja, a principal causa de deterioração dos corpos graxos. 

Consequentemente a modificação do flavor original apresentando a 

característica do ranço, implicando no valor comercial do produto até mesmo o 

descarte (SILVA et al, 1999). 

 

4.4.3 Proteínas 

            As proteínas são cadeias de aminoácidos unidos por ligações 

peptídicas, podem ser destruídas por hidrolise catalisadas por enzimas, ou 

seja, são degradadas através de proteinases a peptídeos e em seguida 

aminoácidos, através de peptidases (FRANCO e LANDGRAF, 2005).   

            Um dos parâmetros a ser considerado quando se avalia a importância 

de um alimento como fonte de proteínas é o seu conteúdo protéico e sua 

qualidade. A propriedade que define a qualidade alimentar é a sua 

digestibilidade e a adequação do seu conteúdo em aminoácidos para compor 

as proteínas endógenas (MARZZOCO e TORRES, 1999).  

 



 12 

4.4.4 Cinzas 

            Cinza de um alimento é o resíduo inorgânico que permanece após a 

queima da matéria orgânica, que é transformada em CO2, H2O e NO2. Os 

elementos minerais se apresentam na cinza sob forma de óxidos, sulfatos, 

fosfatos, silicatos e cloretos, dependendo das condições de incineração e da 

composição do alimento (CECCHI, 1999). 

 

4.4.5 pH 

            O pH é inversamente proporcional à atividade dos íons de hidrogênio. A 

atividade é o teor de íons H+ efetivamente dissociados. Quando em soluções 

diluídas, como são os alimentos, é possível considerar a atividade igual à 

concentração de H+. A medida do pH é importante para verificar a deterioração 

do alimento através de crescimento de microorganismos, a atividade das 

enzimas (CECCHI, 1999). 

 

4.4.6 Nitrogênio de Bases Voláteis Totais NBV-T 

            São compostos como a amônia, trimetilamina, dimetilamina entre 

outros. Quando ocorre o início do processo de degradação a amônia é a mais 

importante porque se origina através de produtos da desaminação dos 

derivados do ATP (OGAWA et al, 1999). 

 

4.5 Análises microbiológicas 

            As análises microbiologias não fornecem informações sobre o frescor 

do pescado, mas permitem detectar a presença de bactérias patogênicas, 

microorganismos indicadores de contaminação fecal, fungos ou até práticas de 

manuseio deficientes. (ESTEVES et. al.; 2007). 

 

4.5.1 Staphylococcus aureus 

            As bactérias do gênero Staphylococcus são cocos Gran-positivos, 

pertencentes à família Micrococcaceae, são facultativas anaeróbias.  
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5 METODOLOGIA 

5.1 Material 

            Foram adquiridas amostras de vinte peixes já salgado-seco procedente 

da Reserva de Desenvolvimento Sustentável UAITÍ-PARANÁ, de Fonte Boa e 

da feira da Panair em Manaus. 

 

5.2 Métodos 

5.2.1 Analise Sensorial 

            O teste de aceitabilidade foi usado para avaliar as características 

sensoriais, odor, sabor e cor do produto salgado seco, conforme os valores 

numéricos que pode variar de 1 (inaceitável) a 5 (excelente), conforme modelo 

anexado utilizado por Oliveira (2007), as amostras do pirarucu salgado-seco foi 

retirado o excesso do sal, desfiado e refogado em cebola, alho e manteiga. 

 

5.2.2 Analises Microbiológica 

            Será realizada as analises das bactérias halófilicas através da 

contagem total, utilizando a metodologia de descrita por Vanderzant e 

Splittstoesser (1992).  

            As analises para determinação do índice de contaminação por fungos, 

Stafilococus sp, Salmonella e Coliformes será conforme descrito por Silva et. 

al. (2007). 

  

5.2.3 Análise Composição Centesimal 

            Para a análise da composição centesimal dos produtos elaborados 

foram retirados 100 gramas do produto e subamostras de 3 gramas e em 

seguida procedidas as análises seguindo as Normas Analíticas do Instituto 

Adolfo Lutz (1985) e AOAC (1990): 
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5.2.3.1 Proteína  

            Realizada pelo método micro-KJEDHAL, usando fator de conversão de 

6,25. 

 

5.2.3.2 Umidade 

            Determinada pelo método gravimétrico, através de perda de massa do 

material aquecido à 105ºC em estufa, até peso constante. 

 
5.2.3.3 Lipídios 

            Determinados pelo método rápido de extração e purificação dos lipídios 

totais conforme Bligh e Dyer (1959). 

 

5.2.3.4 Cinza (Resíduo Mineral Fixo) 

            Foi determinada conforme preconiza as Normas do Instituto Adolfo Lutz 

(São Paulo, 1985). 

 

5.2.4 Análises Físicas - químicas 

 
5.2.4.1 Determinação de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico 

(TBA) 

            A estabilidade oxidativa do filé salgado-seco foi quantificada segundo 

metodologia proposta por Vyncke (1970), foi acrescentado propilgalato e EDTA 

com o intuito de minimizar a oxidação lipídica durante a fase de extração com o 

TCA. Pesou-se 20 gramas de amostra, misturando-a com 100 ml de TCA 7,5%, 

em liquidificador por 1 minuto, seguida de filtração a vácuo em funil raiado com 

papel de filtro qualitativo, e seguida de leitura em espectrofotômetro a 530nm.  

 

5.2.4.2 pH 

            Foi realizada conforme as Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz 

(1985).  

5.2.4.3 NBV-T 

            A quantificação de compostos nitrogenados básicos voláteis totais - N-

BVT foi realizada conforme a metodologia de Lanara (1981) 
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5.2.5 Análise estatística 

  

            Foi utilizado teste estatístico t-Student para comparação entre duas 

variáveis, ao nível de α=0,05, incluindo medidas de média aritmética, 

coeficiente de variação e desvio padrão entre as determinações físico-

químicas. Nas análises sensoriais, foi realizada a aplicação da análise de 

variância para os dados de odor, sabor e cor, e teste de Tukey para verificar se 

houve diferenças significativas. 

            Verificação de correlação entre as variáveis através da matriz de 

correlação e o emprego de modelo de análise de regressão correlacionando os 

parâmetros sensoriais e físico-químicos com o tempo de estocagem (Zarr, 

1999).  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

            O Regulamento técnico de identidade e qualidade de peixe salgado e 

peixe salgado - seco (portaria 52) para o bacalhau informa que o peixe salgado 

seco que foi tratado com sal (cloreto de sódio), o nível de saturação mínima é 

de 95%, com ou sem aditivos, devidamente seco, não pode exceder 40% de 

umidade para espécies gordas e 5% a mais de umidade para espécies 

consideradas magras  (http://www.bacalhau.com.br/portaria_52.htm 25/).  

            Oliveira (2007) analisou a composição centesimal do filé in natura do 

pirarucu e encontrou valores médios de umidade (79,72), proteína (17,56), 

lipídios (0,53) e cinzas (0,88). Ackman (1989) classificou os peixes em 

categoria conforme o teor de lipídios: altamente Gordo > 8; medianamente 

gordo 4 – 8; baixo teor de gordura 2 – 4; magro < 2.  

            O parágrafo único da RIISPOA (Regulamento de Inspeção Industrial de 

produtos de Origem Animal) determina que o pescado salgado - seco não deve 

conter mais de 35% de umidade, nem mais de 25 de resíduo mineral fixo total 

(www.cidasc.sc.gov.br/html/legislacao/.../regulamento%203748.pdf). 

            Para as análises realizadas com as amostras do lombo do pirarucu 

salgado - seco, os resultados obtidos estão descritos nas tabelas 1 e 2: 

  

Tabela 1. Análise bromatológica do lombo do pirarucu salgado-seco 

Local Proteína% Umidade% Cinzas% Lipídios% 

Fonte Boa 23,03±0,33 50,42±0,06 22,68±0,03 22,35±0,63 

Panair 25,90±1,83 51,75±0,42 20,32 ± 0,65 23,50±0,63 
Legislação 

RIISPOA n.c Máx. 35 % Máx. 25% n.c 

     Media e desvio padrão (n=3); n.c = não consta. 

 

            Viana e Oliveira (2010) encontraram para pirarucu salgado-seco da 

região do lombo comercializado em feiras da Panair e Fonte Boa valores 

médios de proteína (31,39 e 44,84), umidade (49,00 e 35,52), cinzas (17,41 e 

17,43) e lipídios (2,03 e 2,84) respectivamente.  

            Oliveira (2007) encontrou para o filé de pirarucu salgado- seco valores 

médios de umidade (39,05), proteína (29,95), lipídios (3,11) e cinzas (26,33).   

            A variação da composição química das espécies de peixes pode variar 

devido aos estados fisiológicos causados por diversos fatores, tais como, idade 

http://www.bacalhau.com.br/portaria_52.htm%2025/
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do peixe, estação do ano, sexo e desenvolvimento das gônadas (CONTRERAS 

– GUSMÁN, 1994). 

            BARROS (2009) analisou o pirarucu salgado - seco comercializados em 

feiras livres de Belém/PA e encontrou valores de umidade que variou de 33,94 

a 56,51%, utilizando diversas parte do peixe. 

            Para o pescado os valores de lipídios podem variar de 0,1% a 20%, e 

esta variação pode ocorrer devido o tipo de alimento consumido pela espécie 

(CECCHI, 2003), 

 

Tabela 2. Análise físico-química do lombo do pirarucu salgado-seco 

Local Mês Ph 

N-BVT- 

mgN/100g TBA m.g MA/Kg 

Panair 1 6,19 ± 0,11 43,00  1,92 ± 0,03 

 6 6,45 ± 0,56 47,54 3,28 ± 0,15 

Fonte Boa 1 6,30 ± 0,49 40,00 5,20 ± 0,03 

 6 6,89 ± 0,60 46,54 6,39 ± 0,13 

Media e desvio padrão (n=3) 

 

BARROS (2009) encontrou valor médio de pH para o pirarucu salgado – seco 

de 7,0 (alcalino) indicando uma deterioração do pescado. O grau de umidade 

encontrado nas amostras oscilou entre 50,42% e 51,75%. De acordo com o 

RTIQ, o teor de umidade não deve ser maior que 40% para peixes magros, 

tolerando-se 5% a mais para peixes gordos.  

            Os resultados obtidos a partir da prova de substâncias voláteis a 105ºC, 

conclui-se que o pescado foi submetido ao processo de salga e secagem de 

forma inadequada, isso pode ter ocorrido pela baixa quantidade de sal 

empregada no processo ou pelo tempo de duração do processo, pois as 

amostras estavam com grau de umidade acima do permitido. Quanto às 

análises físico-químicas, concluiu-se que as amostras  apresentavam pH 

próximo de 7.0 (alcalino) o que indica  deteriorização da amostra em função da 

atividade enzimática tissular ou microbiana. 

            Os resultados obtidos através das análises microbiológicas, do pirarucu 

salgado-seco, comercializados nas feiras da Panair e de Fonte Boa, 

encontram-se descritos nas tabelas abaixo. 
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Tabela 3. Panair 

Mês 

Coliformes 

45°C 

(NMP/g) 

Stafilococus 

Coagulase + ( 

UFC/g) 

Bactérias 

Halofilicas 

(UFC/g) Fungos 

Salmonella 

sp.(25g) 

1 < 3 1,0 x 10³ 2,6 x 10³ 2,5 x 10³ Ausência 

 

Tabela 4. Fonte Boa 

Mês 

Coliformes 

45°C 

(NMP/g) 

Stafilococus 

Coagulase + ( 

UFC/g) 

Bactérias 

Halofilicas 

(UFC/g) Fungos 

Salmonella 

sp.(25g) 

1 < 3 1,2 x 10³ 6,0 x 10³ 5,1 x 10³ Ausência 

 

            Na tabela 3 e 4, os resultados obtidos através das análises para o 

número mais provável de Coliformes deu-se <3 NMP/g, tanto na amostra da 

feira da Panair como na amostra de Fonte Boa. Constatando um baixo índice 

de contaminação fecal nas amostras estudadas. FRANCO (2005) cita que os 

microorganismos indicadores são grupos ou espécies que, quando presentes 

em um alimento, podem fornecer informações sobre a ocorrência de 

contaminação fecal, sobre a provável presença de patógenos ou sobre a 

deterioração potencial de um alimento, além de poder indicar condições 

sanitárias inadequadas durante o processamento, produção ou 

armazenamento. 

            De acordo com os resultados encontrados para Coliformes na pesquisa, 

acredita-se que houve um processamento bom, e uma considerável higiene, 

que contribuíram para os baixos índices encontrados. 

            Para contagem de Stafilococus coagulase positiva, obtiveram-se os 

seguintes resultados para feira da Panair: mês 1 – 1,0 x 10³ UFC/g, já se 

enquadrando fora dos padrões estabelecidos pela legislação brasileira. E na 

feira de Fonte Boa os valores encontrados para Stafilococus coagulase positiva 

foram os seguintes: mês 1 - 1,2 x 10³ UFC/g, também fora dos padrões 

estabelecidos pela legislação.  
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            Resultados estes, que mostram que houve má manipulação na hora da 

salga, do processamento e possivelmente na hora do transporte das amostras. 

Sendo um resultado insatisfatório, pois o tempo de prateleira do pirarucu foi 

muito baixo, na primeira análise o produto já se encontrava fora dos padrões 

microbiológicos. Visto que o produto não recebeu um cuidado adequado por 

parte dos manipuladores. REIDEL (1992) cita que os estafilococus são 

produzidos no pescado por manipulação humana, originando-se principalmente 

nas fossas nasais e pele do homem.  

            Segundo HAZELWOOD (1994), outra fonte de contaminação por essa 

bactéria, são manipuladores que espirram ou tossem sobre os alimentos, ou 

que tem cortes, ferimentos ou arranhões na pele. A contaminação dos 

alimentos pelo Staphylococcus pode ocorrer em decorrência da superfície de 

utensílios e equipamentos mal higienizados e manipulação inadequada. 

Também, os indivíduos portadores dessa bactéria são grandes fontes de 

contaminação dos alimentos manipulados (BARUFALDI e OLIVEIRA, 1998, 

p.262).  

            Em relação à contagem padrão de bactérias halofílicas, os resultados 

evidenciaram altos índices com o passar do tempo. O próprio produto de sua 

degradação que são os pigmentos avermelhados foi aumentando sua 

intensidade nos últimos meses. Certas condições observadas no decorrer de 

obtenção dos produtos, como temperatura e umidade relativa do ar elevado e 

ventilação, favorecem o desenvolvimento de tais bactérias. Stabile et al (1989) 

associou também a demora na perda de água por parte da carne, além dos 

fatores apontados acima, a temperatura e umidade. 

             Fungos são quimiorganotróficos, necessitam de compostos orgânicos 

como fontes de energia, realizam digestão extracelular e os nutrientes 

provenientes dessa atividade são absorvidos pela célula e acumulados na 

forma de glicogênio. Sobrevivem em ambientes com altas concentrações de 

açúcar (osmofílicos) ou altas concentrações de sal (halofílicos) (DEACON, 

1997; TEIXEIRA et al., 1999). Os resultados obtidos para fungos na pesquisa 

na feira da Panair foram superiores a 1000 UFC´s, assim como na feira de 

Fonte Boa, os resultados ultrapassaram 1000 UFC´s.  Murray (1969) cita que o 

índice aceitável de fungos em alimentos deve ser menor que 10³UFC/g. 
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            Com relação aos resultados para Salmonella sp, todas as amostras de 

pirarucu salgado-seco, de Manaus e Fonte Boa, comercializadas em feiras, 

apresentaram ausência deste microrganismo patogênico, sendo um resultado 

bastante satisfatório, visto que pode causar enfermidades transmitidas por 

alimentos.  

            Os resultados obtidos para a análise sensorial, do pirarucu salgado-

seco, das feiras da Panair e Fonte Boa encontram-se descritos nas tabelas a 

seguir: 

Tabela 1. Panair 

Análise Sensorial – Panair 

Amostras Aparência Sabor Odor Textura Cor 

Mês 1 4,6 4,2 3,8 3,9 4,6 

 

Tabela 2. Fonte Boa 

Análise Sensorial – Fonte Boa 

Amostras Aparência Sabor Odor Textura Cor 

Mês 1 4 3,6 3,6 3,9 4,2 

 

            Por ser facilmente deteriorável, o pescado pode revelar mudanças na 

cor, no sabor e na textura, que se refletem no nível de frescor e na 

decomposição, que tem como causa primária a atividade microbiana (Nickelson 

II et al. 2001). 
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7    CONCLUSÃO 

 

- Os resultados obtidos no presente trabalho, permitem concluir que não 

ocorreu presença de Salmonella, Coliformes Totais no pescado salgado-seco 

analisados. 

- Porém, houve grande contaminação por Stafilococus com resultados acima 

de 1000 UFC, totalmente fora dos padrões preconizados pela legislação 

vigente. 

- Houve presença de bactérias halofílicas nas duas amostras analisadas, de 

Manaus e Fonte Boa, que indica perda de qualidade devido às alterações 

ocorridas, e conseqüentemente diminuição na vida de prateleira do pescado 

salgado-seco. 

 - A análise da qualidade das amostras, deu-se como imprópria para o 

consumo, quanto aos parâmetros microbiológicos, porém quanto à sensorial, 

houve aceitação por parte dos avaliadores quanto ambas  às amostras.  
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10 ANEXO 

 

Modelo de ficha para avaliação sensorial de desfiado de peixe pirarucu salgado-seco 

        

Nome:_________________________________________________data:____  

        

TESTE DE ACEITABILIDADE      

        

Instruções: Você está recebendo amostras de DESFIADO DE PEIXE. Deguste cuidadosamente 

cada uma delas e atribua notas para cada característica avaliada, de acordo com o seguinte 

critério: 

        

5 = excelente        

4 = bom        

3 = aceitável        

2 = pouco aceitável       

1 = Inaceitável        

        

Características 
Amostras (Notas)      

F. Boa Panair      

Aparência          

Sabor          

Odor          

Textura          

Cor          

 


