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Resumo: Foi realizada uma pesquisa utilizando a Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) para 

identificação da composição específica de linguiças artesanais produzidas e comercializadas a granel na 

cidade de Campo Grande – MS, dentre as quais foram pesquisadas as espécies Bostaurus/Bosindicus, 

Susscrofadomesticuse, Gallusgallusdomesticus. Foram analisadas 21 linguiças, adquiridas em 10 

estabelecimentos comerciais diferentes em dois momentos, totalizando 42 amostras. Os resultados 

laboratoriais foram confrontados com as informações fornecidas pelos vendedores. Observou-se uma 

elevada frequência (85,41%) de amostras contendo espécies não declaradas em sua composição. 

 

Palavras-Chave: Inspeção, Fraudes, Produtos de origem animal.  

 

ANALYSIS OF THE AUTHENTICITY OF SAUSAGECOMMERCIALIZED IN THE 

MUNICIPALITY OF CAMPO GRANDE, MATO GROSSO DO SUL 

 

Abstract: A research was carried out using Polymerase Chain Reaction (PCR) to identify the specific 

composition of artisanal sausages produced and commercialized in the municipality of Campo Grande – 

MS.The species Bostaurus / Bosindicus, Susscrofadomesticus and Gallus gallusdomesticuswere 
analyzed intwenty - one sausages, acquired in 10 different commercial establishments in two moments, 

totaling 42 samples.The laboratorial results were confronted with the information received by the 

butchers. A high frequency (85.41%) of samples containing undeclared species in their 

compositionwas observed. 

 

Keywords: Inspection, Fraud, Animal products. 

 

Introdução 

A preocupação com a segurança e inocuidade dos alimentos consumidos vem se tornando mais 

frequente nos últimos anos e estão relacionadas desde as fraudes até aos riscos de ingerir alimentos com 

insumos não declarados nos rótulos. Podendo apresentar potencial alergênico, ou em desacordo com 

hábitos alimentares de certos consumidores, como os adeptos ao vegetarianismo e alguns grupos 

religiosos (ORTEA et al., 2012).  

No que se refere a autenticidade de produtos de origem animal, as técnicas de biologia 

molecular, sobretudo PCR e qPCR têm sido utilizadas com eficiência. Como a qPCR pode ser utilizada 

para obtenção de resultados quantitativos, torna-se bastante útil na identificação de fraudes por 

substituição (CALVO et al., 2002). Já a PCR pode ser utilizada para identificação de resíduos de 
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contaminação do processo de fabricação, que apresentam relevância principalmente para alérgicos e 

grupos religiosos. 

O consumo de linguiças artesanais é muito comum em Mato Grosso do Sul, assim como no 

restante do Brasil. Esses produtos são produzidos de acordo com normativa municipal, e podem ser 

vendidos localmente, uma vez que são passíveis de inspeção municipal. Quando são vendidas 

diretamente ao consumidor final, informações como a composição de ingredientes são dispensáveis, 

uma vez que para a vigilância sanitária municipal os próprios vendedores podem fornecer essas 

informações. No presente trabalho objetivou-se analisar a presença de resíduos de contaminação 

interespecífica no processo de fabricação de linguiças artesanais produzidas e comercializadas no 

Município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 

  

Material e Métodos 

Entre outubro e novembro de 2016 foram adquiridos 21 tipos de linguiças artesanais 

comercializadas a granel em 10 estabelecimentos comerciais distribuídos em diferentes regiões do 

Município de Campo Grande – MS. Todas as amostras foram obtidas em duplicata, totalizando 42 

amostras, com intervalo de 15 dias entre uma amostra e outra para garantir que eram provenientes de 

partidas de fabricação diferentes. As amostras foram acondicionadas em embalagens plásticas 

individuais e armazenadas a -20°C até o momento do processamento. 

Para identificação dos diferentes tipos de linguiça considerou-se a declaração do vendedor no 

momento da compra. Dessa forma, foram obtidas 18 amostras comercializadas como sendo linguiça de 

carne bovina, 12 de carne suína, 10 mistas de carne bovina e suína e duas de carne de frango.  

A extração de DNA foi realizada seguindo-se o protocolo preconizado por Araújo et al. (2009) 
com modificações. Cada amostra foi submetida a reações de PCR para identificação das espécies 

Bostaurus/Bosindicus, Susscrofadomesticuse, Gallusgallusdomesticus, conforme descrito por 

Matsunaga et al. (1999). Os produtos da PCR foram separados por eletroforese em gel de agarose 2%. 

Após coloração com brometo de etídeo, os resultados foram visualizados com auxílio de 

transiluminador UV e aparato para fotodocumentação GelDoc XR (BioRad). 

 

Resultados e Discussão 

Do total de amostras analisadas, apenas em 6 (14,29%) não se detectou resíduos de DNA de 

espécies diferentes daquelas declaradas pelo vendedor. Dentre 18 linguiças artesanais comercializadas 

como sendo bovinas, 15 (83,33%) também apresentaram resultados positivos para DNA suíno e de 

frango, 2 (11,11%) apenas para suíno, e 1 (5,55%) apenas para frango. Já entre as linguiças adquiridas 

como sendo de carne suína, em apenas 2 (16,66%) não se detectou DNA de outras espécies. Em 7 
(58,33%) observou-se resultados positivos para DNA de bovino e frango, em 2 (16.66%) foi detectada a 

presença de DNA bovino, e em 1 (8,33%) identificou-se DNA de frango apenas. Nas duas linguiças de 

frango, também foi detectado a presença de DNA suíno. No que se refere às linguiças mistas, que 

conforme declaração dos vendedores eram compostas por carne bovina e suína, em apenas 4 (40%) isso 

foi confirmado. Nas outras 6 (60%) também se detectou DNA de frango. As maiores frequências de 

alterações dentre os produtos analisados no presente estudo ocorreram nas linguiças bovinas e de frango 

(Figura 1).  

Figura 1. Frequência de alterações na composição de linguiças artesanais comercializadas no 

município de Campo Grande, MS.  
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 Dentre os produtos com alguma alteração em sua composição, as espécies mais comumente 

encontradas, assim como suas frequências, podem ser visualizadas na Figura 2. 

 

 
 Figura 2. Frequência das espécies não declaradas e mais encontradas na composição de linguiças 

artesanais comercializadas no município de Campo Grande, MS. 

 

 Na África do Sul foi realizada uma pesquisa sobre a substituição de espécies animais na 
composição de vários alimentos, nos quais as salsichas, hambúrgueres e charcutaria foram os produtos 

que mais apresentaram presença de espécies não declaradas na rotulagem, destacando a carne suína e a 

carne de frango como as mais frequentemente detectadas (Cawnthorn et al., 2013), assim como observado 

o presente estudo. Em outro estudo, Calvo et al. (2002) analisaram patês de pato na Espanha, e de 12 

marcas analisadas, em 6 (50%) se detectou carne suína que não estava declarada na rotulagem.    

 No presente estudo, devido a técnica utilizada (PCR), não é possível fazer qualquer inferência com 

relação a fraudes por substituição. No entanto, a elevada frequência de resíduos de outras espécies 

detectadas nos produtos analisados podem ser atribuídas a contaminação cruzada durante o processo de 

fabricação. Pois, na maioria das vezes há apenas um equipamento utilizado na produção, e os mesmos 

não são higienizados adequadamente entre o processamento de espécies diferentes. 

  

Conclusão 

Tendo em vista as crescentes exigências dos consumidores com relação a produtos de origem animal, e 

considerando a elevada frequência de produtos com resíduos de espécies não declaradas encontradas, é 

necessário o desenvolvimento de normas que possibilitem melhores práticas de inspeção, fabricação e 

comercialização dos produtos. 
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