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RESUMO 
 A busca por alimentos de preparo rápido e fácil, aliado ao baixo custo, e ao mesmo 

tempo com potencial nutritivo adequado, tem favorecido a industrialização e o 

aumento do consumo de produtos cárneos embutidos, entre eles, a salsicha. O 

objetivo do trabalho foi avaliar a qualidade microbiológica de salsichas tipo Hot dog, 

adquiridas de diferentes supermercados do município de Barra Mansa-RJ. A 

metodologia foi realizada de acordo com a Instrução Normativa n. 62 do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de 2003, e os resultados comparados aos 

padrões estabelecidos pela Resolução RDC nº 12 de 2001 da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA). Os resultados parciais para aeróbios mesófilos 

variaram de 4,3 x 102 UFC/g a 2,8 x 105 UFC/g; quanto à presença de bolores e 

leveduras as amostras positivas apresentaram de 2,5 x 102 UFC/g a 1,9 x 105 

UFC/g; para as análises de coliformes totais os resultados foram de < 3,0 NMP/g a > 

1100 NMP/g e todas as amostras foram negativas quanto à presença de coliformes 

termotolerantes. Neste trabalho, 17 (77%) amostras apresentaram altas contagens 

de mesófilos, de 102 a 104 UFC/g, e 14 (54%) amostras a mesma variação na 

contagem de bolores e leveduras. Até o momento, os resultados indicaram a 

possibilidade de haver deficiência na temperatura de conservação e forma 

inadequada de manipulação nos estabelecimentos pesquisados.  

INTRODUÇÃO 

Atualmente muito se fala em desenvolvimento econômico, globalização, mulheres no 

mercado de trabalho, tudo que se leva a escassez do tempo, sendo assim sobra 

menos para as boas práticas alimentares. Os alimentos de baixo custo e de preparo 

rápido vêm ganhando cada vez mais destaque nas refeições da população, devido 

também à praticidade. A salsicha é um bom exemplo e o crescimento de algumas 

bactérias, bolores e leveduras podem levar a deterioração precoce deste alimento 

bem como causar intoxicação. A manipulação e estocagem deficiente também 

geram ambiente propício para a proliferação de microrganismos.  

OBJETIVO 

Avaliar a qualidade microbiológica (coliformes totais e termotolerantes, bactérias 

aeróbias mesófilas, bolores e leveduras), de salsichas comercializadas a granel no 

município de Barra Mansa-RJ. 

MATERIAIS E MÉTODOS 



As análises microbiológicas foram realizadas de acordo com a recomendação e 

exigências da RDC n. 12 de 2 de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001). A metodologia 

para efetuar as análises microbiológicas baseadas na Instrução Normativa n. 62, de 

26 de agosto de 2003 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), que oficializa os métodos analíticos oficiais para análises microbiológicas 

para controle de produtos de origem animal e água (BRASIL, 2003). As análises 

ocorreram de forma comparativa entre: Marcas e Supermercados. 

 
DESENVOLVIMENTO 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, milhões de pessoas adoecem todos os 

anos por ingestão de alimentos contaminados, causando intoxicações que podem 

estar relacionadas com a temperatura, estocagem, conservação, manipulação, 

hábitos higiênicos, etc. Por isso se torna importante conhecer a vida de prateleira do 

produto, ou seja, o tempo que o alimento pode ser conservado em determinadas 

condições de temperatura, umidade, luz e oxigênio até o consumo, sem que traga 

prejuízo ao consumidor (BATTISTELLA, 2008). O controle microbiológico é 

importante para assegurar a qualidade do produto e principalmente para a saúde do 

consumidor uma vez que a salsicha proporciona um ambiente favorável para a 

proliferação de microrganismos devido ao seu alto valor nutricional e quantidade de 

água (DA SILVA et al., 2012). A salsicha deve estar refrigerada à 0ºC e 5ºC desde o 

momento da fabricação até ao consumo, no qual sua validade seja em torno de 48 

horas, quando colocado aditivos esse tempo aumenta substancialmente, e as 

congeladas a -18ºC (FERREIRA et al., 2007). O crescimento de algumas bactérias, 

bolor e leveduras podem levar a deterioração precoce dos alimentos bem como 

causar intoxicação. A manipulação e estocagem deficiente também geram ambiente 

propício para a proliferação de microrganismos (LEÃO et al., 2012). 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram analisadas 20 amostras de salsichas tipo hot-dog das marcas mais 

comercializadas em 12 supermercados do município de Barra Mansa/RJ. 

De acordo com os resultados da contagem de microrganismos mesófilos, do total de 

20 amostras obtidas ; 17 (%) amostras apresentaram altas contagens de mesófilos, 

de 102 a 104 UFC/g, e 14 (%) amostras a mesma variação na contagem de bolores e 

leveduras, para as análises de coliformes totais os resultados foram de < 3,0 NMP/g 

a > 1100 NMP/g e todas as amostras foram negativas quanto à presença de 



coliformes termotolerantes. Durante as visitas aos supermercados para a obtenção 

das amostras de salsichas, foram observadas características de conservação como 

a temperatura e forma de acondicionamento dos alimentos, além da higiene geral. 

Foram visitados 12 supermercados do município, as salsichas em geral expostas em 

bandejas, em balcão de vidro refrigerado, em dois supermercados as salsichas a 

granel eram retiradas de dentro da embalagem de 1Kg que permanecia aberta 

dentro do balcão. Os termômetros tiveram variações de supermercado para 

supermercado de 5ºC a 16,9ºC, sendo que em um o termômetro encontrava-se 

quebrado. A manipulação do alimento era feita através de um saquinho de 

supermercado deixado dentro do balcão pelos funcionários. Estes resultados 

indicaram até o momento a possibilidade de haver deficiência na temperatura de 

conservação e forma inadequada de manipulação nos estabelecimentos 

pesquisados.  

FONTES CONSULTADAS 
BATTISTELLA, P. M. D. Análise de Sobrevivência Aplicada a Estimativa de Vida de 

Prateleira de Salsichas, Departamento de Ciência Tecnologia de Alimentos, 

Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Agrárias, Florianópolis-

SC, 2008. 

LEÃO R. C. MENIN M. Influencia da Temperatura no período de armazenamento de 

salsichas embaladas à vácuo. Curso Superior de Tecnologia dos Alimentos, 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Francisco Beltrão, 2012. 

MARTINS L .L, SANTOS I. F. FRANCO R. M. OLIVEIRA L. A. T. BEZZ J. Avaliação 

do perfil bacteriológico de salsichas tipo hot dog comercializados em embalagens a 

vácuo e a granel em supermercados dos municípios do Rio de Janeiro e Niteroi, 

RJ/Brasil. Rev Inst Adolfo Lutz, 67(3):215-220,2008. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 

Resolução RDC n°. 12, de 2 de janeiro de 2001. Regulamento técnico sobre os 

padrões microbiológicos para alimentos. Diário Oficial da República Federativa do 

Brasil, Brasília, DF, 10 jan. 2001. Seção 1, p. 45-53.  


