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MATERIAL E MÉTODOS 

A obtenção das amostras ocorreu por compra de unidades 

de jaraquis “tratados” (eviscerados) em todas as bancas 

que compõem a feira, efetuando-se duas compras em 

cada, em dois horários distintos da manhã. A compra foi 

direta e avulsa, o peixe foi escolhido aleatoriamente pelo 

próprio feirante e acondicionado na embalagem de venda 

(sacos plásticos comerciais). Observou-se as condições 

higiênico-sanitárias dos estabelecimentos, foram realizadas 

entrevistas semi-estruturadas com feirantes e 

consumidores. Após a aquisição as amostras foram 

devidamente acondicionadas em caixas isotérmicas 

contendo gelo e transportadas diretamente para o 

Laboratório de Microbiologia do Instituto de Ciências 

Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ) da Universidade 

Federal do Amazonas (UFAM), procedendo às análises. 

Realizou-se a avaliação das características sensoriais do 

pescado: guelras, olhos, pele ou escamas, odor, textura e 

danos físicos foram avaliados segundo a legislação vigente 

(Brasil, 2017). 

 As amostras foram pesadas (25g de musculatura) e 

transferidas para sacos plásticos estéreis aos quais foram 

adicionados 225 mL de água peptonada a 0,1% (meio para 

enriquecimento não seletivo). Na sequência foram 

realizadas três diluições de 10-1 a 10-3. O NMP de 

coliformes totais e termotolerantes foi obtido através da 

tabela Número Mais Provável de coliformes, de acordo com 

os Métodos de Análise Microbiológica para o Controle de 

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

Procedeu-se então ao enriquecimento seletivo sendo 

pipetado 1 mL da solução e adicionada a 9 mL de Caldo 

Selenito cistina (SC) e em 9 mL de caldo Tetrationato 

Muller Kalffmann (TMK) acrescido de verde brilhante e de 

iodo em solução a 20%. As diluições foram incubadas em 

banho-maria a 43ºC. Após o enriquecimento seletivo, o 

material de cada caldo foi semeado em placa de petri 

estéril contendo ágar Bile Verde Brilhante Mod. (BVB) e 

Ágar Triplice Sugar Iron (TSI), e incubado na temperatura 

de 35 a 37ºC, por 48h. Procedeu-se à leituras das placas.  

 

Os peixes amazônicos são um dos alimentos mais consumidos 

na região Norte do Brasil, fato que está ligado principalmente as 

características organolépticas do produto, assim como sua 

abundância na região. Além disso, a pesca é uma das principais 

fontes econômicas de Parintins, depois da pecuária. Apesar dos 

menores preços, bom atendimento e variedades de tipos nestes 

locais, o elevado consumo de peixe, acrescido do excesso de 

umidade e calor nos estabelecimentos, assim como a deficiência 

de fiscalizações sanitárias e hábitos higiênicos inadequados que 

acarretam em deterioração da carne e contaminações 

microbianas, podem comprometer a saúde da população. 

Considerando a carência de pesquisas científicas voltadas à 

qualidade do pescado, assim como o elevado consumo de carne 

de peixe e, paralelamente, o risco de surtos alimentares, torna-

se importante a avaliação laboratorial do referido produto. 

Objetivou-se avaliar a qualidade dos jaraquis (Semaprochilodus 

teanurus, S. insignis) comercializados nas feiras populares do 

Município de Parintins, Amazonas, assim como, pesquisar a 

qualidade microbiológica, através da identificação de Salmonella 

spp., coliformes totais e termotolerantes. 

 

INTRODUÇÃO 

O consumo de Jaraquis (Semaprochilodus teanurus; S. insignis), 

comercializados em feiras populares do Município de Parintins, Amazonas, 

pode gerar riscos à saúde humana, devido à presença de Salmonella spp., 

coliformes totais e termotolerantes. É fundamental a aplicação de boas práticas 

de manipulação pelos feirantes,  através da capacitação para os mesmos 

seguidos pelo controle de qualidade, afim de evitar a contaminação dos 

alimentos. 

CONCLUSÕES 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE JARAQUIS (Semaprochilodus teanurus, S. insignis) 

COMERCIALIZADOS NAS FEIRAS POPULARES DE PARINTINS, AMAZONAS. 

As 30 amostras analisadas (100%) foram positivas a Salmonella spp pela técnica 

de isolamento sendo consideradas impróprias para o consumo. O algumas 

espécies do gênero são causadoras de infecção alimentar grave, segundo a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa, 2001).  

Do total de amostras 8 (26,67%) apresentaram valores acima de 1100 NMP / g 

para coliformes totais. Segundo Agnese et al. (2001), valores de coliformes totais 

entre 50 e 100 NMP / g de pescado é motivo suficiente para realizar um controle 

mais rígido relacionado a higiene de elaboração e comercialização deste produto 

nos estabelecimentos comerciais. Os autores ressaltam que índice de coliformes 

totais é utilizado para avaliar as condições higiênicas do ambiente. A presença 

de coliformes termotolerantes  indica deficiência no saneamento e reflete o nível 

de contaminação fecal. Foi possível observar que não houve alterações dos 

parâmetros sensoriais avaliados, mesmo havendo contaminação por Salmonella 

spp., coliformes totais e termotolerantes.  

Identificou-se que 22 (100%) boxes possuíam pontos individuais de água 

potável. Contudo, os feirantes armazenavam certa quantidade de água em 

baldes reutilizáveis. Evers (1996 b) chama atenção para água envolvida na 

manipulação de alimentos podendo ser um veículo para a transmissão de 

microrganismos patogênicos. Observou-se que 18 (82%) feirantes utilizavam 

utensílios contendo madeira: tábuas, bancadas, faca, descamadores artesanais. 

A maioria dos feirantes 16 (73%) não utilizava uniformes e apenas 8 (36%) 

possuíam treinamento sobre boas práticas de manipulação de alimentos.  

Quanto aos consumidores, 22 (88%) acreditavam que a transmissão de doenças 

pudesse ocorrer através do consumo de todos os tipos de carne, devido à falta 

de higiene ambiental e pessoal dos comerciantes durante o trabalho. Para 

Guerra (2002), feirantes podem ser veiculadores da contaminação em alimentos, 

quando não realizam limpeza e higienização pessoal e do ambiente adequadas. 

Isto, segundo o autor, expõe a população ao perigo de adquirir doenças 

transmitidas por alimentos (DTA’s). Ainda, 11 (44%) dos entrevistados 

classificaram o ambiente como inadequado, pois há presença de lixo, atraindo 

pragas como insetos e moscas. Neste sentido, cerca de 23 (92%) acreditavam 

que a presença de moscas classifica o ambiente como sujo. 
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