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Artigo Científico

CONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE HAMBÚRGUERES DE CARNE BOVINA
SUBMETIDOS A DIFERENTES PROCESSOS DE DESCONGELAMENTO
M icrobiological contamination of the bovine meat hamburger submitted the different unfreeze processes
1
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RESUMO
Em virtude das mudanças nos hábitos dos consumidores para com os alimentos de conveniência
e a demanda por refeições rápidas (fast-food), é cada vez maior o consumo de alimentos cárneos
industrializados, como o hambúrguer. Por ser um produto perecível, contendo matérias-primas com
alto risco de contaminação, é imprescindível que haja controle em cada etapa do seu processo de
produção, armazenamento e descongelamento, garantindo ao consumidor um alimento saudável, nutritivo e com níveis de contaminações aceitáveis. Os processos de congelamento e descongelamento
causam profundas alterações nos alimentos à base de carne, podendo provocar redução significativa nas características de qualidade físico-químicas e microbiológicas. Neste contexto, resultados de
análises microbiológicas tornam-se indicativos do grau de higiene aplicado ao longo do processo
produtivo, manipulação e estocagem de um produto. O presente trabalho teve por objetivo avaliar a
contaminação microbiológica de amostras de hambúrguer bovino pelos principais agentes patogênicos (Salmonella sp., E.coli, Staphylococcus coagulase positiva e Clostridium sulfito redutor), durante o
processo de produção e descongelamento, a fim de traçar um perfil da qualidade microbiológica da
matéria-prima que vem sendo utilizada para produção de hambúrgueres.
Palavras-chave: conservação pelo frio, contaminação microbiológica, hambúrguer, segurança alimentar, toxinfecções alimentares.

ABSTRACT
In virtue of the changes in the habits of the consumers that are increasing the convenience food consumption and the demanda for fast food, the consuption of industrialized meat, like the hamburguer, is
increasing every day. For being a perishable product, containing raw materials with high risk ofcontamination, it is essencial that it has control in eatch stage of its production process, storange and unfreeze,
guaranteeing to the consumer a healthful, nutritional food and with acceotable contaminations lvels. The
freezing and unfreeze processes cause deep alternations in foods based on meat, being able to pro-
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voke significant reduction in the fysicist-chemistries and microbiological quality characteristics. In this
context, microbiological analysis results become hygiene applied indicative throughout the productive
process, manipulation and stockage of a product. This work had for objective to evaluate the microbiological contamination of bovine hamburger samples through the main pathogenic agents (salmonella
sp., E.coli, Staphylococus coagulase positiva and Clostridium sulfito reducer), during the process of
production and unfreeze, in order to trace a profile of the microbiological qualithy of the raw material that
is being used for the hamburger production.
Key words: hamburger, microbiological contamination, alimentary toxinfections, alimentary security.

INTRODUÇÃO
Segundo o regulamento técnico de identidade e
qualidade do hambúrguer, Instrução Normativa
no 20, de 31 de Julho de 20001, o hambúrguer
bovino consiste de um produto cárneo industrializado, obtido de carne moída dos animais de
açougue, adicionado ou não de tecido adiposo
e ingredientes, moldado e submetido a processo tecnológico adequado. O produto resultante
é armazenado sob refrigeração ou, mais freqüentemente, submetido ao congelamento2. Em
virtude da praticidade de seu consumo, o hambúrguer vem conquistando a preferência de um
grupo significativo de consumidores, a chamada
geração fast-food, que reserva cada vez menos
tempo para o preparo das suas refeições. A demanda por produtos funcionais e nutritivos favorece o aumento no consumo deste produto, que
torna-se uma alternativa para facilitar a rotina da
alimentação. Além do aspecto da praticidade, o
desenvolvimento de produtos como o hambúrguer permite o aproveitamento de carnes menos
nobres, agregando valor a certos cortes de carne
de baixa aceitabilidade in natura, beneficiando
as indústrias. Paralelamente à falta de tempo, o
consumidor tem se preocupado cada vez mais
com a saúde e com a ingestão de alimentos seguros e nutritivos. A carne, por ser um alimento
de elevado valor nutricional, rico em proteínas de
alta digestibilidade, ferro e vitamina B, e possuir
atributos muito atrativos, como sabor e maciez,
vem ocupando, atualmente, um lugar importante
na mesa do consumidor. Entretanto, o hambúrguer, por ser um produto formulado com carne
moída, caracteriza-se por apresentar maior superfície de contato e grau de manipulação, propiciando a proliferação microbiológica. Segundo
Silva (1985) apud Pardi et al.3, a carne é um dos
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alimentos mais suscetíveis à deterioração microbiana. Fatores intrínsecos e extrínsecos, como
atividade de água, pH, composição química, temperatura e umidade podem alterar a microbiota
natural da carne e contribuir para a instalação e
proliferação de patógenos4,5.
O congelamento, processo freqüentemente empregado na produção do hambúrguer, é um método de preservação que promove o controle
da atividade microbiana, podendo ter efeito letal
para muitas bactérias presentes no alimento. Entretanto, a intensidade deste efeito depende de
uma série de fatores, tais como: tipo de microorganismo, composição do alimento e condições
do processo a que o alimento é submetido antes,
durante e após o congelamento6. Sabe-se que
os processos de congelamento e descongelamento causam profundas alterações em alimentos à base de carne, podendo provocar redução
significativa nas características de qualidade, se
não forem bem realizados7. Considerando a importância de um preparo correto e higiênico do
hambúrguer para se evitar intoxicações alimentares, e o fato de, muitas vezes, estes produtos
serem consumidos em locais onde não há fiscalização sobre sua preparação e armazenamento,
é muito importante garantir que no processo de
descongelamento não haja proliferação microbiana. Ainda, seu cozimento adequado é muito
importante para garantir a segurança alimentar,
pois o hambúrguer de carne bovina, malcozido,
é um dos alimentos freqüentemente relacionados a surtos de colites hemorrágicas causados
por E. coli O157:H7 e de gastroenterites por Salmonella sp., nos Estados Unidos8. Este e outros
produtos cárneos cozidos são apontados como

veículos em surtos de toxinoses alimentares provocados por Staphylococcus aureus9 e por Clostridium perfringens10. Vale ressaltar também que,
anualmente, nos Estados Unidos, ocorrem cerca
de 76 milhões de enfermidades transmitidas por
alimentos11, sendo estimado um custo anual entre 7,7 e 8,4 bilhões de dólares para as doenças
associadas ao consumo de carnes12. Staphylococcus aureus e Salmonella sp., quando isolados
em alimentos termicamente processados, podem
significar uma contaminação de origem humana.
C. perfringens pode ser encontrado em pequeno
número no trato intestinal do homem e dos animais, e seus esporos estão comumente presentes no solo13. A contaminação da matéria-prima
por bactérias patogênicas pode ocorrer durante
o abate, a moagem, o processamento, o armazenamento, a distribuição, o descongelamento e
a cocção5,14. Por isso, é imprescindível que haja
controle em cada etapa do processo de produção, armazenamento e descongelamento do
produto, garantindo ao consumidor um alimento
saudável, nutritivo e com níveis de contaminação aceitáveis. Neste contexto, as análises microbiológicas tornam-se “armas” poderosas que
indicam o grau de higiene aplicado ao longo do
processo produtivo, manipulação e estocagem
de um produto. A higiene industrial é essencial
para assegurar a maior vida de prateleira de um
produto. A condição microbiológica do alimento
determinará a sua salubridade e qualidade de
conservação15.
O presente trabalho teve por objetivo avaliar a
contaminação microbiológica pelos principais
agentes patogênicos (Salmonella sp., E.coli, Staphylococcus coagulase positiva e Clostridium sulfito redutor), durante o processo de produção e
descongelamento de amostras de hambúrguer de
carne bovina, a fim de traçar um perfil da qualidade microbiológica da matéria-prima que vem sendo utilizada para produção de hambúrgueres.

vina para o preparo de amostras de 100g cada.
As análises microbiológicas foram realizadas da
matéria-prima, da massa cárnea preparada antes
do congelamento, das amostras descongeladas
em cada tipo de processamento, e das amostras
após o cozimento em forno elétrico. Anteriormente à manipulação da matéria-prima, foram coletadas amostras para controle da contaminação
inicial (grupo controle).
A matéria-prima (músculo de patinho bovino) foi
obtida em supermercado, moída no local, com
disco de 8mm, na primeira moagem do dia, com
os equipamentos do moedor previamente higienizados. A massa cárnea recém moída foi, imediatamente, encaminhada ao laboratório em condições refrigeradas.
Todos os ingredientes da formulação (Tabela 1)
foram adiocinados e homogeneizados em um
cutter (CUT-2,5 METVISA). A massa preparada
foi dividida em porções de aproximadamente
100g cada, pesadas em balança analítica (Denver XP-300) e moldadas em formato circular de
8cm de diâmetro com molde específico para
hambúrgueres. As amostras foram embaladas
em embalagens de polietileno de alta densidade
(Ziploc). A seguir, os produtos foram colocados
em bandejas de inox e acondicionados em freezer a -18oC por 24 horas. Uma parte das amostras, escolhida aleatoriamente, foi destinada diretamente à análise microbiológica, e as demais

Tabela 1. Formulação utilizada na elaboração do hambúrguer.
Table 1.

Formularization used in the hamburger elaboration.

Ingrediente

Quantidade (g)

Ingredients

Amount (g)

Carne bovina

1.950

Bovine meat

MATERIAIS E MÉTODOS

Creme de cebola Maggi®

Todas as etapas deste estudo foram realizadas
no laboratório do Centro de Ensino, Pesquisa e
Tecnologia de Carnes (CEPETEC), pertencente à
Faculdade de Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi desenvolvida uma
formulação única de hambúrguer de carne bo-
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Maggi® onion cream

Alho em pó

2

powder garlic

Sal iodado

10

Salt

Contaminação microbiológica de hambúrgueres de carne bovina
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foram congeladas conforme processo descrito
acima. Após este período, as amostras foram alocadas aleatoriamente em três grupos segundo
processo de descongelamento utilizado: G1- sob
refrigeração (4oC), G2- temperatura ambiente, simulada através de estufa (24oC) e G3- em forno
de microondas (Electrolux), pelo período preconizado pelo fabricante (“modo descongelar”), até
que a superfície da amostra atingisse 4oC. Após
este procedimento, uma alíquota de todos os produtos descongelados foi analisada microbiologicamente. As amostras foram assadas em forno
elétrico (200oC) por um período necessário para
que a temperatura interna do produto atingisse
72oC e, após, fez-se nova análise microbiológica.
A aferição da temperatura foi realizada com termômetro portátil (PH-208). As análises microbiológicas das bactérias Staphylococcus coagulase
positiva, Clostrídio sulfito redutor, Salmonella sp.
e Coliformes totais e fecais foram realizadas de
acordo com a Instrução Normativa No 62 de 26 de
agosto de 2003 do MAPA16. Os resultados foram
avaliados de acordo com os padrões estabelecidos pela Resolução RDC No 12 de 02 de janeiro
de 2001 da ANVISA/MS17.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a resolução RDC no 12 em 02 de janeiro de
2001, que dispõe sobre os padrões microbiológicos para alimentos. Neste regulamento, são
citados os valores máximos de presença aceitos
para considerar o hambúrguer apto ao consumo.
Os grupos bacterianos ali citados e seus valores
máximos aceitos são como segue: coliformes a
45oC (E.coli) e estafilococos coagulase positiva,
5x103UFC/g para ambos, clostrídios sulfito redutor a 46oC inferior a 3x103UFC/g e para salmonella
sp. é exigido ausência em 25g do produto.
A legislação vigente não estabelece limites de
tolerância para contagem total de microrganismos aeróbios (bactérias aeróbias mesófilas por
grama de hambúrguer), contagem de coliformes
a 35oC e contagem total de fungos filamentosos
e leveduras para hambúrgueres17. Apesar de
não haver padrões estabelecidos, tem sido observado que contagem total de bactérias mesófilas acima de 105 UFC/g em carne moída fresca
compromete o produto em relação à sua qualidade higiênico-sanitária18.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Todas as amostras analisadas microbiologicamente, independente da etapa do processo,
apresentaram-se dentro dos padrões exigidos
pela legislação. Apesar de não haver limite estabelecido para a presença de coliformes totais (a
35oC), vale salientar que todas as amostras cruas
(100%) apresentaram valores superiores a 0,5 x
102 UFC/g para este grupo bacteriano, com valores que variaram entre 0,5 x 102 a 4,5 x 102 UFC/g.
A matéria-prima apresentou 2,0 x 102 UFC/g, o
grupo de amostras recém preparadas, antes do
congelamento apresentou contaminação média
de 3,0 x 102 UFC/g, o G1 obteve média de 3,0 x
102 UFC/g, o G2 2,0 x 102 UFC/g e o G3 2,1 x 102
UFC/g. Todas as amostras cozidas (100%) apresentaram contagem menor que 102 UFC/g.
Num estudo realizado por Tavares e Serafini19,
avaliando hambúrgueres comercializados em sanduicherias em Goiânia, foi observada a presença
de coliformes a 35oC em 35% das amostras, com
variação entre <101 e >103 UFC/g. Como a legislação vigente17 não estabelece limite para esse grupo em carnes prontas para o consumo, estes pesquisadores consideraram aceitável a média de até
102 UFC/g para enterobactérias, de acordo com
Puig et al.20 Das amostras positivas no seu estudo, 15% apresentaram valor acima de 102 UFC/g,
estando fora do limite preconizado por Puig et al.20
A determinação de coliformes totais (a 35°C) é
utilizada como indicador higiênico, estando associada à contaminação ambiental13. Karim21 isolou
coliformes a 35oC em 17% de 30 hambúrgueres
cozidos com valores que variavam entre <101
até 104 UFC/g. Puig et al.20, também trabalhando
com hambúrguer cozido, evidenciaram contagens
deste grupo de coliformes entre <101 e 7,2 x 105
UFC/g. Campos et al.22 observaram contagens
<102 UFC/g em 100% das carnes cozidas analisadas. No presente estudo, não foram encontrados
coliformes a 45oC em nenhuma amostra analisada,
independentemente do tipo de descongelamento
utilizado. Já Tavares e Serafini19 constataram somente uma amostra apresentando coliformes a
45°C, com contagem de 3,0 x 102 UFC/g, estando
acima dos limites legais e evidenciando o contato
direto ou indireto de material fecal com o alimento13. Sabota et al.23 obtiveram contagens de colifor-

mes a 45oC de 3,0 x 107 UFC/g em hambúrgueres
de restaurante fast-food, nos Estados Unidos.
Não foi evidenciado crescimento de colônias de
Staphylococcus coagulase positiva na diluição
utilizada, enquanto que Tavares e Serafini19 observaram em apenas uma amostra a presença deste
agente, com contagem de 5,0 x 102 UFC/g, e a de
Clostridium sulfito redutores, em duas amostras,
com contagens de 101 e 102 UFC/g, diferindo do
presente estudo, onde nenhuma amostra foi positiva para Clostrídio sulfito redutores. Ainda, neste
trabalho, não foi encontrada a presença de Salmonella sp., assim como no presente estudo. Karim21
e Duitschaever et al.24 não evidenciaram Staphylococcus, C. perfringens e Salmonella sp. em hambúrgueres bovinos cozidos, o que concorda com
os resultados encontrados, pois em nenhuma
amostra cozida a 200oC em forno elétrico foram
presenciados estes grupos bacterianos. Ferrer et
al.25 isolaram Staphylococcus enterotoxigênicos
(1%), C. perfringens (2,1%), E. coli (7,4%) e Salmonella (2,1%) em 377 produtos cárneos em Madri,
Espanha. Campos et al.22 relataram que todas as
amostras de carne cozida avaliadas apresentaram
S. aureus <103 UFC/g e ausência de Salmonella
sp. em 25g de amostra.
A temperatura de cocção acima de 120oC, das
chapas tipo grill foi fundamental para a destruição dos microrganismos no estudo de Tavares e
Serafini19, o que era esperado e concorda com
os resultados encontrados no presente estudo,
considerando que a temperatura ideal de cocção, para todas as porções de produtos cárneos,
é de 74oC por alguns segundos (SILVA JÚNIOR,
2001). Tavares e Serafini (2003) justificam que a
identificação de bactérias em algumas amostras
de seu estudo talvez possa ser justificada pelo
tempo de cocção insuficiente, uma vez que algumas amostras apresentaram a porção interna
rosada, similarmente ao presente estudo, associado à espessura do hambúrguer. Estudos concluiram, assim como no presente estudo, que as
amostras analisadas apresentaram boa qualidade microbiológica, estando aptas ao consumo.
É importante salientar que para haver destruição
de bactérias, a porção interna do hambúrguer
deve ter espessura fina (63% de carne) e atingir
68,3oC sobre a chapa a 137oC 26. Vale lembrar
que a mudança da cor vermelha para rosa e des-

ta para marrom não é indicadora confiável de
cozimento, pois a carne moída pode permanecer
rósea mesmo cozida em temperatura adequada,
devido a parâmetros como pH, nível de pigmento e conteúdo de gordura27. No nosso estudo, as
amostras alteraram sua coloração para marrom,
até que sua superfície interna atingisse 72oC.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A qualidade microbiológica dos produtos cárneos
é motivo crescente de preocupação por parte dos
consumidores, que buscam a garantia de consumir um produto seguro do ponto de vista higiênico-sanitário. Bactérias potencialmente patogênicas, como as pesquisadas neste estudo, podem
causar graves distúrbios alimentares, representando um problema de saúde pública, além de gerar
gastos milionários ao Estado. No presente estudo,
as amostras apresentaram-se aptas ao consumo, e
não houve diferença significativa entre os métodos
utilizados para o descongelamento. A monitoria da
qualidade microbiológica dos produtos cárneos e
a orientação sobre a melhor maneira de se descongelar e manusear o produto, especialmente no
caso de hambúrgueres e outros produtos prontos
consumidos fora de casa, é essencial para garantir
ao consumidor um produto seguro e com níveis
de contaminação aceitáveis.
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