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Resumo: A nutrição dos animais é uma das grandes ferramentas para melhorar a qualidade dos produtos
de origem animal. O uso de dietas com ácidos graxos poli-insaturados promove a prevenção de doenças
cardiovasculares nos seres humanos. Na produção industrial de alimentos a oxidação lipídica é um
fenômeno espontâneo que modifica o sabor e odor da carne, gera compostos tóxicos e altera o tempo de
prateleira. O hambúrguer de carne bovina é um alimento comum no hábito alimentar dos consumidores,
devido ao baixo custo econômico e a praticidade no preparo. Com o intuito de produzir alimentos mais
saudáveis e de qualidade estudos vem sendo realizados para avaliar os fatores que influenciam na
oxidação lipídica de produtos processados, como o hambúrguer.
Palavras chave: carne, gordura, oxidação
FACTORS THAT INFLUENCE THE LIPID STABILITY OF RUBBER HAMBURGERS IN
POLY-INSATURATED FATTY ACIDS
Abstract: The animal nutrition is one of the best tools to improve the quality of animal products. The use
of diets with polyunsaturated fatty acids promotes the prevention of cardiovascular diseases in humans. In
industrial food production lipid oxidation is a spontaneous phenomenon that modifies the taste and odor
of the meat, generates toxic compounds and changes the shelf life. The beef burger and a common food,
there are in eating habits of the consumers, due to the low economic cost and the practicality in the
preparation. In order to produce healthier foods and quality studies have been carried out to evaluate the
factors that influence the lipid oxidation of processed products such as hamburger.
Key words: beef, fat, oxidation
INTRODUÇÃO
Dentre os produtos de origem animal, o hambúrguer se destaca como um dos produtos mais
consumidos, pois além de nutrir, sacia a fome e atende o modo de vida da população que busca rapidez,
praticidade e custo acessível (Arisseto, 2003)., sendo este, um produto obtido a partir da carne moída dos
animais, moldado e submetido a processo tecnológico apropriado (Brasil, 2000).
A exigência de mercado em obter produtos mais saudáveis. Tem alterado a alimentação dos
animais e consequentemente a composição dos produtos cárneos, principalmente no aspecto da
composição lipídica, como, a redução de ácidos graxos saturados, responsáveis por causar doenças no
sistema cardiovascular. Entretanto a utilização de ácidos graxos poli-insaturados na dieta dos seres
humanos promove efeito benéfico prevenindo desenvolvimento de doenças cardiovasculares nos seres
humanos (Teixeira, 2003).
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Em contrapartida o uso de ácidos graxos poli-insaturados em produtos de origem animal, facilita
o processo de oxidação lipídica e limita a vida de prateleira (Triki et al., 2013). A oxidação lipídica é um
dos problemas encontrados no processamento tecnológico da carne, e conhecida, por ser um processo
natural e inevitável, que promove o desenvolvimento de ranço. E afeta os compostos responsáveis por
garantir o aroma. As reações ocasionadas por esse processo alteram o valor nutritivo, as condições
sensoriais, além de gerar compostos nocivos em todos os produtos elaborados (Silva, 1999).
Um dos maiores desafios da indústria de alimentos é manter as características originais dos
produtos por um tempo de prateleira maior. Alimentos que possuem um conteúdo lipídico elevado são
altamente perecíveis, devido ao fenômeno de oxidação lipídica. (Silva, 1999). A carne, quando moída e
exposta ao ar, se torna mais vulnerável a acelerar o processo oxidativo (Morrisey 1998). Dessa forma,
essa revisão tem o intuito de avaliar o efeito da dieta na composição lipídica da carne de origem bovina e
a influência da oxidação lipídica em produtos cárneos como hambúrguer.
DESENVOLVIMENTO
Definição de hambúrguer
Hambúrguer é um produto oriundo da carne moída de animais de açougue, sendo o uso de tecido
adiposo e outros ingredientes facultativos. Este processo tem como característica a moldagem da carne.
Pode ser classificado como um produto cru, semi-frito, cozido, frito, congelado ou resfriado. É
denominado de acordo com a espécie animal e de procedimentos que couberem (Brasil, 2000).
Na composição do hambúrguer é considerado um ingrediente obrigatório a carne de animais de
açougue. E como ingredientes opcionais a gordura de origem animal ou vegetal, água, proteínas de
origem animal ou vegetal, leite em pó, açúcar, malto dextrina, aditivos, condimentos, vegetais, queijo e
outros recheios. É permitido somente o acréscimo de 30% de carne mecanicamente separada, sendo essa
exceção somente para hambúrguer cozido, e adição de no máximo 4% de proteína não cárnica (Brasil,
2000).
Na produção de hambúrguer as características sensoriais como cor, textura, sabor e odor são
determinadas de acordo com o processo tecnológico. E as características físico químicas são definidas por
níveis de inclusão de no máximo 23% de gordura, mínimo de 15% de proteína, 3% de carboidratos totais,
teor de cálcio máximo de 0,1% em hambúrguer cru e de 0,45% em hambúrguer cozido (Brasil, 2000).
Processamento do hambúrguer
O processamento do hambúrguer consiste em várias etapas. Primeiramente é realizada a
operação de moagem da carne, para torna-la homogênea. Esse processo é relevante, pois a textura e
aparência são definidas nesta operação. Após a moagem, é realizada a pesagem dos condimentos e
aditivos que serão utilizados. É feita a mistura dos ingredientes junto à carne moída até obter uma massa
homogênea. A massa é moldada em fôrmas de hambúrgueres de tamanho definido. Após esta etapa, os
hambúrgueres são embalados e acondicionados em câmaras frias (Guerreiro, 2006).
Apesar da utilização da gordura na fabricação de hambúrguer ser um ingrediente facultativo, é
de grande importância adicionar este ingrediente na elaboração do hambúrguer, pois confere gosto e
aroma ao produto, o que o torna mais agradável ao paladar (Guerreiro, 2006).
Ácidos graxos
Os ácidos graxos são conhecidos comumente como óleos e gorduras, podendo ser encontrados
na forma de triacilglicerol, que são compostos formados por uma molécula de glicerol e três moléculas de
ácidos graxos. Os ácidos graxos têm como papel principal fornecer energia para o funcionamento do
corpo. Os insaturados possuem estrutura cis ou trans, que são organizações mais susceptíveis a oxidação
(Araújo, 2008).
Os ácidos graxos podem ser classificados de acordo com o número de ligações em sua estrutura.
O ácido graxo saturado não contém dupla ligação entre os átomos de carbono. Enquanto o ácido graxo
monoinsaturado apresenta uma dupla ligação e o ácido graxo poli-insaturado contém duas ou mais duplas
ligações (Ordoñez, 2004). São conhecidos como ácidos graxos saturados mais comuns em carnes de
origem bovina: mirístico, palmítico e esteárico. São denominados ácidos graxos monoinsaturados:
palmitoléico e oleico. E como poli-insaturado: linolênico e linoleico. O ácido linoleico é conhecido como
o único ácido graxo essencial, pois este não é sintetizado pelo organismo. (Fernandes et al, 2009)
A gordura da carne oriunda de animais ruminantes exibe maior teor de ácidos graxos saturados
em relação à carne de animais monogástricos. Isso se deve ao processo de biohidrogenação, no qual as
bactérias do rúmen adicionam moléculas de hidrogênio no ácido graxo insaturado, o que realiza a quebra
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da ligação dupla, transformando este em ácido graxo saturado (French et al., 2000). A ação das bactérias
ocorre com o objetivo de reduzir o efeito tóxico dos ácidos graxos insaturados às suas membranas
celulares. Entretanto, as bactérias não conseguem transformar todo o ácido graxo insaturado fornecido na
dieta em saturado, permitindo que este esteja presente na carne dos animais (Valente et al, 2015)
O consumo de carne vermelha tem sido associado a problemas cardiovasculares, principalmente
por esta ser fonte de ácidos graxos saturados, que são hipercolesterolêmicos, ou seja, aumentam o nível
de colesterol (Scollan et al, 2001), enquanto os ácidos graxos insaturados são considerados essenciais na
dieta por serem ricos principalmente em ômega 3 (Ordoñez, 2004), considerados benéficos à saúde por
reduzir os triacilgliceróis e aglomeração de plaquetas, prevenindo o desenvolvimento de doenças
cardíacas (Kinsella et al., 1990). Neste sentido, a qualidade da carne ocorre de forma crescente, esta
aumenta de acordo com a presença de ácidos graxos poli-insaturados na dieta (Ordoñez, 2004).
Influência nutricional
Atualmente é possível alterar a composição de ácidos graxos dos alimentos através da nutrição
dos animais, que influencia na deposição de gordura e na composição de lipídios na carcaça (Mir et al,
2003). O trabalho de Fernandes et al. (2009) verificou que o fornecimento de dietas com inclusão de
grãos de girassol que são ricos em ácido linoleico aumentaram o teor de ácido graxo poli-insaturado na
carne bovina. Outras fontes lipídicas como milho úmido ou caroço de algodão na forma protegida
aumentaram os teores de ácido graxos poli-insaturados e foram imperceptíveis nas análises sensoriais
testadas com voluntários (Shibuya., 2004). Andrae et al. (2001) observou que dietas de alto valor
energético como soja ou milho modificaram o tipo e quantidade de gordura depositada em novilhos, e
elevaram a porcentagem de ácidos graxos poli-insaturados. Macedo et al (2008) verificou que o uso de
dietas com semente de girassol reduziu a quantidade de ácido graxo saturado palmítico e aumentou o
teor de ácido graxos insaturados oleico e linoleico na carne de animais ruminantes.
A composição lipídica da carne também influencia nos processos oxidativos. O ácido graxo
linolênico se destaca por ser essencial a saúde humana, contudo apresenta menor ponto de fusão, como
consequência, este é susceptível a sofrer peroxidação lipídica devido à inconstância das ligações duplas.
Porém esse processo só ocorre em casos de grandes concentrações desse ácido (Cifune et al, 2000).
Antioxidantes
A indústria de carnes tem buscado diversificar seus produtos processados, garantindo sua
qualidade e um tempo de prateleira maior. O uso de antioxidantes vem como uma alternativa econômica e
industrial para prevenir a oxidação em alimentos cárneos (Cotrim, 2011).
As vitaminas A, D, E e C são conhecidas pela sua ação antioxidante. Quando estas são
adicionadas as dietas dos animais, reduzem a rancidez oxidativa nos produtos cárneos permitindo um
maior tempo de prateleira e conservação das características intrínsecas do produto. (Madhavi et al.,
1996).O α-tocoferol é um composto que apresenta alto poder antioxidante, quando este é exposto a
presença de ácido ascórbico pode ser regenerado, pois apresenta função antioxidante por remover de
forma organizada o oxigênio, que influencia no fenômeno de autoxidação (Duarte et al., 2006).
Dentre esses tocoferóis pode-se destacar também a vitamina E, que é um dos antioxidantes mais
utilizados na nutrição dos animais. Warren et al. (2008) fizeram uma comparação entre o uso de silagem
de gramíneas e grãos. Os animais que foram alimentados com a silagem de gramíneas exibiram maiores
quantidades de vitamina E nos músculos quando comparados com os animais que receberam a dieta à
base de grãos. Georgantelis et al. (2007) observaram que hambúrgueres provenientes de bovinos que
foram alimentados com quitosana mais adição de alecrim ou α-tocoferol, apresentaram menor rancidez
oxidativa durante um período de 180 dias congelado.
O BHA (hidroxianisol butilado),, BHT (hidroxitolueno butilado e PG (galato de propila) são
conhecidos como compostos fenólicos com papel antioxidante. Estes são conhecidos como antioxidante
primário, pois atuam na fase inicial da oxidação lipidica (Huang et al., 2011). Como alternativa, estes
podem ser substituídos por antioxidantes naturais. No trabalho de Bertolin et al. (2011) utilizaram
antioxidantes naturais e sintéticos para dificultar a formação de peróxidos em produtos processados. Os
antioxidantes naturais ficocianina e α-tocoferol com vitamina C, demonstraram ajudar a inibir a oxidação
lipídica no mesmo nível ao do antioxidante sintético BHT, exibindo a possibilidade de substituir
compostos sintéticos por naturais.
Influência da raça
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Além desse fator, a raça dos animais também afeta o perfil e a composição de ácidos graxos no
músculos dos animais (Mir et al, 2003). Animais de origem zebuína exibiram maior quantidade de ácidos
graxos poli-insaturados em relação aos animais de origem Européia (Fernandes et al, 2009). Assim como
animais da raça Nelore foram considerados nutricionalmente mais saudáveis que animais da raça Angus
por apresentarem menores porcentagens de colesterol e maiores porcentagens de ácidos graxos n-3, e
ácido linoleico conjugado (Rossato et al, 2009). Os animais da raça Nelore apresentaram maiores
concentrações de ácidos palitoleico, oleico e linoleico conjugado quando comparados com animais da
raça Canchim (Fernandes et al, 2009). Esses dados corroboram com o resultado de animais da raça Nelore
apresentarem maiores percentuais de ácido linoleico conjugado em sua gordura de cobertura (Fernandes
et al, 2009).
Oxidação lipídica
A oxidação lipídica é um fenômeno espontâneo e inevitável que causa efeitos negativos na
qualidade, gera reações tóxicas, reduz o tempo de prateleira, e influencia no valor nutricional dos
produtos cárneos (Silva, 1999). Essa oxidação dos lipídios causa deterioração dos ácidos graxos que
sofrem transformações principalmente na alteração do aroma típico da gordura, o que gera odores e
gostos característicos do ranço, sendo prejudicial para o setor industrial, comercial e consumidor, pois
leva a rejeição e redução da qualidade do produto (Silva, 1999).
Dentre as etapas de produção dos hambúrgueres como a moagem da carne, a exposição desta ao
oxigênio, luz e calor acelera o processo de oxidação lipídica, pois o aumento da área superficial facilita a
contaminação microbiológica e o processo de deterioração ocorre de forma acelerada (Mendes, 1999). A
peroxidação lipídica é responsável pela formação de radicais livres que capturam os elétrons dos lipídios,
sendo essa a principal causa de deterioração dos ácidos graxos. Esse fenômeno ocorre principalmente no
processamento e armazenamento da matéria prima (Silva, 1999).
Congelamento
Apesar de a oxidação lipídica ser um processo espontâneo, esta pode ser influenciada pelo
tempo, temperatura e presença de oxigênio (Sun et al., 2002, & Popova et al., 2009). A oxidação lipídica
em alimentos congelados é comumente lenta, já que quando a matéria prima está sob efeito da
temperatura os microorganismos estão estáveis, porém ainda sujeita a oxidação devido as reações
químicas que ocorrem na fração lipídica (Lima et al., 2010) O processo de refrigeração e congelamento
reduz a atividade molecular e as interações entre as moléculas lipídicas nos produtos cárneos. A oxidação
ocorre de forma mais intensa sob o efeito de temperaturas mais altas (Limbo et al. 2010). Através do
teste de oxidação TBARS pode-se medir a oxidação dos lipídios nos alimentos pela da reação ao ácido
tiobarbitúrico, que gera uma coloração vermelha, resultante da condensação de dois mols de TBARS com
um mol de malonaldeído (Araújo, 2011)
O armazenamento de produtos cárneos no método de congelamento criogênico a uma
temperatura de – 55°C tem sido considerado como técnica ideal para evitar alterações na qualidade da
carne (Hansen et al, 2004). No trabalho de Akkoe & Aktas (2008), foi analisado a porção do longissimus
dorsi acondicionado sob temperatura negativa de -9, -13 e -18 °C. Os resultados evidenciaram que de
acordo com a redução da temperatura de congelamento os valores de TBARS também diminuíram. Em
relação ao tempo de armazenamento, quanto maior o período de armazenamento, maiores foram os
valores de TBARS obtidos.
No trabalho de Arisseto (2003), o tempo de armazenamento influenciou diretamente o processo
oxidativo. Não houvediferenças em relação à oxidação dos hambúrgueres entre os tratamentos até 30
dias de armazenamento. Porém, aos 120 dias, os hambúrgueres apresentaram maiores valores de TBARS.
Entre o tempo de armazenamento de 60 e 90 dias ocorreram diferenças entre os tratamentos, isso se deve
a diferença do conteúdo lipídico de 20% para 10%, que resultou em menores valores de TBARS. A
redução na quantidade de gordura insaturada diminui a intensidade de oxidação por limitar o número de
compostos com ligações insaturadas responsáveis pela participação no processo de radicais livres
(Arisseto, 2003).
Embalagem
A embalagem a vácuo é muito utilizada para conservação e acondicionamentos de produtos
cárneos, pois esta apresenta a vantagem de limitar a oxidação lipídica. No estudo de Vieira et al. (2009),
as carnes que foram embaladas a vácuo e congeladas exibiram valores estáveis de TBARS até 90 dias de
armazenamento. Outra alternativa de embalagem é a atmosfera modificada que tem como característica
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reduzir o efeito do processo oxidativo nos produtos cárneos processados. Isto porque a atmosfera
modificada inibe o crescimento microbiano através da presença de CO2 em sua embalagem,
consequentemente, isso reduz o potencial de deterioração da carne (Limbo, 2010).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A oxidação lipídica pode ocorrer de forma mais intensa em produtos processados como
hambúrguer e em produtos cárneos com altas concentrações de ácidos graxos poli-insaturados, sendo que
este processo oxidativo pode sofrer influência expressiva da nutrição dos animais e consequentemente da
composição lipídica da carne, do uso de antioxidante, da raça, condição de armazenamento, temperatura
de congelamento e o tipo de embalagem.
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