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A carne do pescado é uma excelente fonte de proteínas com alto valor nutritivo, recomenda-se a 
ingestão devido ao baixo teor de colesterol e alto teor de ácidos graxos instaurados. Entretanto, 
os tecidos que constituem os peixes são frágeis, o que facilita a decomposição por enzimas 
proteolíticas e bactérias. Devido a esta característica é de extrema importância conservar o 
pescado em condições de higiene e temperatura adequadas, para evitar a contaminação e 
degradação desse alimento. Os peixes podem também vir a ser hospedeiros de microrganismos 
patogênicos, oriundos da contaminação ambiental. Estes organismos quando ingeridos ou em 
contato com lesões de epiderme podem causar infecções nos seres humanos e servir de vetores 
de genes de resistência a antibióticos a outras bactérias. O presente trabalho teve como objetivo 
identificar as bactérias presentes no pescado e nos compartimentos de armazenamento, e desse 
modo verificar a qualidade dos peixes que são pescados na colônia Z-18 do Passo de Torres - 
SC. As bactérias foram coletadas com Swabs estéreis passados sob quatro pontos de 
amostragem (convés, pescado, peixe no armazenamento e pescado desembarcado) e 
transferidos para tubos de ensaio com meio de transporte semi-sólido TSB (Tryptic Soy Broth) + 
20% água marinha, sendo semeados nos meios de cultura TSA (agar Tryptic Soy), TSA + 100% 
água marinha, MacConkey, Cetrimide, XLT4, Salmonella-Shiguella e meio para Enterococcus 
spp. e incubado por 48h à ±1,3ºC. Para a identificação das espécies, testes bioquímicos foram 
realizados conforme os modelos metodológicos de Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology. 
Foram analisadas 100 amostras das 250 selecionadas, sendo que 55 não se desenvolveram 
colônias bacterianas após isolamento. As bactérias que foram isoladas no convés foram 
identificadas como Salinococus alkaliphilus, S. roseus, Vagococcus salmoninarum, 
Arcanobacterium spp, Staphylococcus spp. e Enterococcus spp.. Nos pescados foram isoladas e 
identificadas como Corynebacterium aquaticum, Marinococcus halotolerans e Aerococcus 
viridans. A verificação desses microrganismos presentes nas embarcações pesqueiras e no 
pescado reforça a importância da atenção no preparo e cozimento desse alimento, e alerta para 
utilização de diferentes estratégias de desinfecção no momento da captura e no transporte do 
pescado, pois esses microrganismos têm a capacidade saprofítica, patogênica, e elevado 
potencial para contaminação cruzada.�


