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3. Introdução 

  
O setor industrial consome grande parte do pescado capturado na região, 

onde a proporção chega ser de três para um, ou seja, a cada quilograma de 

pescado desembarcado no mercado regional, três são encaminhados para 

frigoríficos (ISAAC e CERDEIRA, 2004). As tecnologias disponíveis não são 

totalmente adequadas para possibilitar um aproveitamento dos recursos naturais 

 SIM x NÃO 

 SIM x NÃO 

x SIM  NÃO 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 
RELATÓRIO FINAL PIBIC/PAIC 2015-2016 

 
 

existentes, dificultando o fornecimento de uma dieta equilibrada aos seus 

habitantes.  

O RIISPOA (Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 

Origem Animal), quando interpretado pelos órgãos de fiscalização, determina que  

o pescado somente seja eviscerado em frigoríficos, o que acaba se tornando um 

problema, visto que a partir do momento que o pescado é capturado, começa seu 

processo de deterioração, quando apresenta elevada atividade autolíticas, pH 

próximo da neutralidade, gordura altamente insaturada, elevada atividade de água, 

teor de nutrientes facilmente utilizáveis por microrganismos, e alta atividade 

microbiana que o acompanha.  

A qualidade em alimentos pode ser definida como uma especificação ou um 

grupo de especificações dentro de determinados limites que devem ser atingidos. 

Também pode ser considerada, o conjunto de características que diferenciam um 

produto, e que tem importância na determinação do grau de aceitabilidade daquele 

produto pelo consumidor (VALLE et al., 2000). E em peixes não deve ser 

determinada por uma única variável, pois existem fatores que devem ser 

considerados. Segundo Ogawa e Maia (1999) devido à complexidade do processo 

de decomposição do pescado, é inapropriado o uso de apenas um método para 

avaliar a qualidade do pescado. A decomposição do mesmo, seja qual o seu grau e 

a forma que se desenvolve, pode ser comprovada por meios físico-químicos, 

microbiológicos e sensoriais. 

 

4. Justificativa 

 
Sendo o pescado um dos produtos mais suscetíveis ao processo de 

deterioração, devido a fatores como pH próximo da neutralidade, elevada atividade 

de água, gordura poli-insaturada, microbiota proteolítica acompanhante, manuseio 

inadequado, dentre outros, sempre esteve presente como um dos alimentos 

associados às doenças de origem alimentar (SILVA et al., 2002). 

As alterações que mais caracterizam a deterioração do pescado são aquelas 

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

consumo, pois afetam a condição de comestibilidade (ORDÓNEZ, 2005). Desde o 

momento em que é retirado do meio aquático, inicia-se uma série de modificações 
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e alterações que podem impedir sua comercialização, tanto como alimento para ser 

consumido de modo direto, quanto como matéria-prima para o beneficiamento. A 

determinação da análise microbiológica do pescado processado e comercializado 

por frigoríficos especializados é útil para a implementação e monitoramento de 

programas de controle de qualidade nesses locais, a verificação das condições 

higiênicas dos locais de coleta, processamento, armazenamento e segurança 

mercadológica dos produtos obtidos e análise de riscos à saúde dos consumidores. 

Diante dessas considerações, a verificação da qualidade físico-química e 

microbiológica e comparação do pescado que chega aos frigoríficos, de forma 

inteira e eviscerada, que são comercializados pelos frigoríficos é de suma 

importância para a saúde pública e segurança mercadológica desses produtos, 

pois com a evisceração, logo quando o pescado é capturado, reduz-se bastante a 

carga microbiana que o mesmo carrega no trato intestinal, assim deixando-o com 

melhor qualidade para ser devidamente processado nos frigoríficos e depois 

distribuído no comércio local e nacional. 

 
 
Depois de capturado o pescado deteriora rapidamente, pois é um alimento altamente 
perecível dentre os produtos de origem animal, 
 
 

4. Objetivos 
 
4.1 Objetivo geral 
Avaliar a qualidade da dourada eviscerada e inteira, desembarcadas em frigorífico 

da cidade de Iranduba. 

 
4.2 Objetivo específico 

• Determinar o nível de oxidação lipídica do pescado desembarcado; 

• Determinar a qualidade microbiológica do pescado desembarcado; 

• Comparar as características avaliadas entre bagres desembarcados 

eviscerados e inteiros. 
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5. Metodologia 
 
5.1 Matéria-prima 

 
Foram adquiridos 8 peixes, oriundos de frigorífico da cidade de Iranduba, sendo 

4 peixes inteiros (Figura 1) e 4 peixes eviscerados (Figura 2). Foram 

acondicionados em caixa isotérmica na proporção 1:1 (gelo:peixe) e 

transportados até o Laboratório de Tecnologia do Pescado (UFAM) onde foram 

realizadas as análises de qualidade microbiológica, e análise de estabilidade 

oxidativa, realizada na Coordenação de Pesquisas em Tecnologia de 

Alimentos, no Instituto de Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). 

 

 

 
Figura 1. Exemplar de dourada (Brachyplathystoma rousseauxii) inteira 

 

 

 

 

 
Figura 2. Exemplar de dourada (Brachyplathystoma rousseauxii) eviscerada 

 
 

5.2 Análises microbiológicas 
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Foram realizadas utilizando a metodologia descrita por Silva (2002). No laboratório, 

foram obtidas duas amostras analíticas (25 g cada), para cada análise, sendo 

separadamente tratadas: A partir de uma amostra analítica adicionada em 225 mL 

de água peptonada 0,1%, foram efetuadas diluições sucessivas para quantificação 

de Staphylococcus coagulase positiva, Coliformes termotolerantes. Para 

determinação da presença/ausência de Salmonella sp., outra amostra analítica foi 

inoculada em 225 mL de meio seletivo e transferida para outros meios seletivos 

diferenciais, incubados em diferentes temperaturas, de acordo com as etapas 

apresentadas por Silva et al. (2002). Os inóculos para cada ensaio microbiológico 

foram: 

5.2.1 Staphylococcus Coagulase positiva 
Três alíquotas de 0,3 mL e uma alíquota de 0,1 mL obtidas a partir de 1 mL da 

diluição 10-1 mais alíquotas de 0,1 mL das diluições 10-2 e 10-3 serão 

transferidas para placas de Petri contendo ágar Baird–Parker (BP), sendo a 

absorção do inóculo auxiliada por espalhamento com alça de Drigalski. Os 

cultivos foram incubados a 35 °C, durante 48 horas, sendo observados a cada 

24 horas para verificação do crescimento e quantificação das colônias típicas 

em Unidades Formadoras de Colônia por grama de produto (UFC/g) (Figura 3). 

 
Figura 3. Esquema da análise de Sthapylococcus coagulase positiva. 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 
RELATÓRIO FINAL PIBIC/PAIC 2015-2016 

 
 

5.2.2 Detecção de coliformes 
Alíquotas de 1 mL das diluições 10-1, 10-2 e 10-3 foram transferidas para tubos 

contendo 9 mL de Caldo Lauril Sulfato Triptose (LST) e tubos de Durhan 

invertidos, em triplicata, incubados a 35 ºC, durante 48 horas. Observações 

diárias foram efetuadas para verificação do desenvolvimento microbiano, 

caracterizado pela formação de bolhas de gás no interior de tubos de Durhan, 

sendo a estes atribuído o resultado positivo. Alíquotas de cada tubo LST 

positivo, obtidas com alça circular, foram transferidas para 3 tubos contendo 9 

mL de Caldo Verde Brilhante (VB) e tubos de Durhan invertidos, sendo estes 

incubados a 35 ºC, durante 48 horas, para quantificação de coliformes totais. 

Simultaneamente, alíquotas deste mesmos tubos positivos, igualmente obtidas, 

foram transferidos para Caldo Escherichia coli, incubados a 44,5 ºC, durante 24 

horas, para quantificação de coliformes de origem fecal. As quantificações 

foram efetuadas pelo Número Mais Provável por grama de produto (NMP.g-1) 

(Figura 4). 

 
Figura 4. Diagrama da análise de coliformes totais, coliformes termotolerantes e Escherichia 

coli. 
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5.2.3 Salmonella 

Alíquotas de 1mL do cultivo em Caldo Lactosado foram transferidas para tubos 

contendo separadamente 10mL de Caldo Tetrationato (TT) e 10 mL de Caldo 

Selenito Cistina (SC), sendo incubadas respectivamente a 43°C e 35°C, durante 

24 horas. Alíquotas obtidas com alça circular foram transferidas dos Caldos TT 

e SC, em estrias, para a superfície dos meios sólidos Sulfito-Bismuto (BS), 

Xilose-Lisina-Desoxicolato (XLD), Entérico de Hectoen (HE) e Salmonella-

Shigella (SS), sendo incubadas em 35 °C, durante 24 horas. As colônias típicas 

desenvolvidas em cada meio de cultura foram transferidas por picada e estrias 

na rampa dos meios sólidos Ferro Tríplice Açúcar (TSI) e Lisina Ferro (LIA) 

inclinados em tubo, incubados a 35 °C, durante 24 horas (Figura 5). 

 

 
Figura 5. Esquema da detecção de Salmonella sp. 

 

 

 

5.3 Análises físico-químicas 
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5.3.1 Análise da composição centesimal 
     Foram retiradas 100 gramas de amostra e as análises realizadas de acordo as 

Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz (São Paulo, 2008): 

Proteína Bruta 
Nitrogênio Total: baseia-se na determinação do teor de nitrogênio de origem 

orgânica (ácidos nucléicos, alcalóides, lipídios, nitrogenados, pigmentos nitrogenados, 

etc), geralmente realizada pelo processo da digestão ácida seguida de destilação e 

titulação. Foi determinado pelo método de Kjeldahl – pela medição do Nitrogênio Total 

(NT). Os cálculos foram efetuados multiplicando-se a porcentagem de Nitrogênio Total 

pelo fator 6,25 específico para carnes, para estimar o percentual de proteínas. 

Umidade 
Determinada pelo método gravimétrico, através de perda de massa do material 

aquecido à 105 ºC em estufa, até peso constante. 

Lipídios 
Determinado pelo método de Soxhlet para a extração e purificação dos lipídios 

totais. 

Cinzas (resíduo mineral fixo) 
Determinado por incineração do material em mufla a 550-660°C até peso 

constante. 

5.4 Determinação de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBA) 
A estabilidade oxidativa foi quantificada segundo metodologia proposta por Vyncke 

(1970). Foram acrescentados propilgalato e EDTA com o intuito de minimizar a 

oxidação lipídica durante a fase de extração com o TCA. Foram pesados 50 

gramas de amostra, misturando-os 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. Após ser misturada com o TBA, a amostra foi colocada em banho-maria 

a 80ºC durante 30 minutos, e seguida de leitura em espectrofotômetro a 530nm 

(Figura 6). 
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Figura 6. Preparação das amostras para análise de TBA. 

 

 

6. Análise estatística 
 

 Os resultados das análises físico-químicas das amostras de dourada eviscerada e 

não eviscerada foram tratados estatisticamente pela análise de variância (ANOVA) em 

nível de 5% de significância. As médias foram comparadas entre si pelo teste de Tukey 

(ZAR, 1996).  

 
7. Resultados e Discussão  

 
  Os resultados das análises de composição centesimal realizadas com amostras da 

dourada estão apresentados na Tabelas 1. 

 
               Tabela 1. Análise bromatológica dos filés da dourada (Brachyplathystoma 

rousseauxii) inteira e eviscerada. 
 

 Composição Química (%) 
Amostra Proteína Umidade Cinzas Lipídios 

Dourada inteira 20,35±0,33ª 77,28±0,63ª 1,14±0,03ª 1,12±0,63ª 

Dourada eviscerada 20,40±1,83ª 77,15±0,50ª 1,10±0,05ª 1,18±0,50ª 

                Média e desvio padrão (n=8), letras distintas nas colunas diferem entre si (p<0,05). 

 
Stansby e Olcott (1968) elaboraram um dos critérios mais utilizados para 

classificar os peixes segundo a sua composição, onde são agrupados em cinco 

classes, encontrando-se a dourada na categoria A (peixes com baixo teor de 
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lipídios menos de 5%, e alto teor de proteínas 15 a 20%) e também como peixe 

magro em seu filé, de acordo com a classificação de Ackman (1989). Entretanto, 

Souza (2016) encontrou 10,73±0,28% de lipídios em vísceras de dourada, no 

período de cheia dos rios, exatamente no período de coleta desta pesquisa, então 

esta parte do corpo, o animal apresentou características de peixe gordo (ACKMAN, 

1989).  

 O artigo 174 do RIISPOA (Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária 

de Produtos de Origem Animal), estabelece que o pescado só pode ser processado 

(eviscerado e descabeçado) ao entrar em frigorífico certificado, para posteriormente 

ser encaminhado para exportação. No entanto, a partir do momento que o peixe é 

capturado e abatido, tem inicio o processo de deterioração, acelerado pela 

oxidação lipídica da região ventral, fato complicador para os bagres, pois 

apresentam elevado teor lipídico nesta região.  

Os resultados obtidos através das análises microbiológicas da dourada 

inteira e eviscerada que chega até o frigorífico de pescado, encontram-se 

apresentados na Tabela 2. 

 

                   Tabela 2. Análise microbiológica da dourada inteira e eviscerada. 
 

Amostras 
Bactérias 

mesófilas (log 
UFC.g-1) 

Salmonella spp. 
Staphylococcus 
Coagulase Pos.  

(log UFC.g-1) 

Coliformes 
45°C 

(NMP.g-1) 
Dourada inteira 3,7 Ausente Ausente <3 

Dourada eviscerada Ausente Ausente Ausente <3 
Legislação 

(BRASIL, 2001) n.d Ausência Máx. 103 Máx. 5x102 

     n.d = não determinado; máx.= valor máximo permitido 

 

A legislação brasileira estabelece limites para bactérias patógenas ao homem, 

porém, quase sempre essas não deterioram o pescado (VIEIRA, 2003). Sendo assim, a 

resolução RDC Nº 12 de 02 de janeiro de 2001 – ANVISA (BRASIL, 2001) determina os 

padrões microbiológicos para pescados “in natura”, fresco e refrigerados. As amostras 

analisadas não apresentaram índices de contaminação para Staphylococcus Coagulase 

positiva, coliformes e Salmonella, tornando o produto aceitável para o consumo humano 

quando relacionado à análise microbiológica e dentro dos padrões estabelecidos pela 

ANVISA (BRASIL, 2001). Os resultados obtidos para as bactérias mesófilas mostraram 
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que na dourada eviscerada não houve presença desta bactéria, já na dourada inteira, foi 

encontrado o valor de 3,7 log UFC.g-1, não ultrapassando o limite máximo recomendado 

pela ANVISA e pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 1991) 

que estabelece 6,5 log UFC.g-1 em seu código sanitário. 

Os resultados encontrados para TBA não variaram significativamente entre as 

amostras de dourada inteira e eviscerada (p>0,05), ficando ambas abaixo do limite 

estabelecido (1,4 mg MA/Kg) pela legislação (Figura 7 e Tabela 3). 

 

 
Figura 7. Curva padrão da análise de TBA. 

 

Tabela 3. Análise de TBA (Substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico) para dourada inteira 

e eviscerada acondicionada em gelo. 

Amostra TBA mg MA/Kg 

Dourada inteira 0,07±0,02 ª 

Dourada eviscerada 0,06±0,03 ª 

                           Média e desvio padrão (n=8), letras distintas nas colunas diferem entre si (p<0,05). 

 

Prentice e Sainz (2005) analisando o filé da carpa capim (Ctenopharyngodon idella) 

encontraram valores que não atingiram 0,4 mg MA/Kg. Monteiro et al. (2012) analisando 

Oreochromis niloticus encontraram valores que variaram de 0,47 a 5,07 de mg MA/kg.  

Os resultados encontrados de TBA não variaram significativamente entre as 

amostras de dourada inteira e eviscerada (p>0,05), estando ambas as amostras, abaixo 

do limite estabelecido para o consumo humano, permitindo afirmar que não sofreram 

modificação na estrutura lipídica suficiente para alterar a qualidade da carne do pescado.  
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8. Conclusão 
 
- Os resultados das análises físico-químicas mostraram-se dentro do normal para a 

espécie estudada, os resultados de TBA estão dentro do limite permitido para 

consumo humano. 

- Houve presença de bactérias mesófilas na amostra de dourada inteira, porém 

dentro do limite recomendado pela legislação. 

- A dourada inteira ou eviscerada que chega no frigorífico de pescado estão aptas 

para o processamento e consumo humano. 

- É necessário repetir esta pesquisa no período de seca dos rios, quando a 

fisiologia e composição da espécie são alteradas. 
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10. Cronograma de Atividades 
 

Nº Descrição Ago 

2015 

Set Out Nov Dez Jan 

2016 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

01 Revisão Bibliográfica R R R R R R R R R R R R  

02 Compra do material                  R  R  

03 Processamento das 

amostras 

           R R         

04 Análises físico-químicas 

e microbiológicas 

                R  

05 Análise dos dados                  R  

07 Relatório parcial           R             

08 Preparação do relatório 
final 

                  R   

09 Entrega do Relatório 
final 

                      R 

 
P = Previsto; R = Realizado 
 


