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RESUMO 
 

Foi realizado uma pesquisa cujo objetivo foi avaliar o efeito da origem, temperatura e período de 
estocagem sobre a qualidade de ovos. O ensaio envolveu 112 ovos, sendo 56 de origem industrial e 
56 tipo colonial.  Foram avaliados o efeito isolado e a interação de dois fatores: temperatura de 
conservação (ambiente e de refrigeração) e período de estocagem (7, 14, 21 e 28 dias). As variáveis 
estudadas foram, percentual perda de peso do ovo, altura e percentual de albúmen, percentual de 
gema, percentual e espessura da casca. As principais diferenças notadas na pesquisa, 
independentemente do tipo de ovo ou temperatura, foram o porcentual de perda de peso do ovo, 
percentual de perda de peso da gema e percentual de perda de peso do albúmen, não sendo 
recomendado estoque prolongado. 
 
Palavra-chave: Armazenamento de ovos, Casca, Clara, Gema. 
Linha de pesquisa: Produção animal 
 

 

ABSTRACT  

A research was conducted whose objective is to evaluate the effect of origin, temperature storage 
period on egg quality. The trial involved 112 eggs, 56 industrial and 56 colonial type. The isolated 
effect and the interaction of two factors were evaluated: storage temperature (ambient and 
refrigeration) and storage period (7, 14, 21 and 28 days). The variables studied were egg weight loss 
percentage, height and albumen percentage, yolk percentage, shell percentage and thickness. The 
main differences noted in the survey, regardless of egg type or temperature, were egg weight loss 
percentage, yolk weight loss percentage, and albumen weight loss percentage, and prolonged stock 
was not recommended. 
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 O Brasil é um dos maiores produtores de ovos no mundo, sua produção com 

aumento gradual a cada ano, produzindo aproximadamente 37 bilhões, sendo 

que99% desta produção e consumida no país, apenas 1% é exportado (ALMEIDA et 

al., 2019). Sendo um dos alimentos mais completo, ele apresenta uma proteína de 

ótima qualidade e alto valor biológico, rico em minerais, vitaminas e ácidos graxos e 

valor econômico acessível (LEANDRO et al., 2005). 

Como outros produtos de origem natural, o ovo é um alimento perecível, ou 

seja, sua qualidade diminuiu desde o momento que ocorre a postura da galinha, 

desta forma é necessário que medidas sejam tomadas para que possa diminuir esta 

perda de qualidade (BARBOSA et al., 2008). 

Com a finalidade de que as substâncias que constituem a parte interna do ovo 

não sejam transformadas em substâncias toxicas para alimentação, é necessário 

que o armazenamento ocorra em locais refrigerados, durante a comercialização. A 

perda da qualidade do produto ocorre principalmente pela desidratação, ou seja, a 

perda de líquido. Esse processo pode ser observado mais frequentemente quando 

há o armazenamento inadequado, principalmente em locais em que as temperaturas 

são mais elevadas (FREITAS et al., 2011). 

Segundo Alcântara (2012) a refrigeração tem um papel importante na 

conservação, para ter uma maior eficácia nesta conservação seria necessário que 

os ovos fossem refrigerados nas salas de conservação em uma temperatura de 0 a 

4°C, garantindo um alimento saudável, saboroso e nutritivo.  

A qualidade do ovo é mensurada para saber diferenças na produção de ovos 

frescos, devido a características genéticas, dietas, fatores ambientais e para 

descrever a deterioração da qualidade do ovo no processo de 

armazenamento (ALLEONI; ANTUNES, 2001).  

Objetivo desse trabalho foi comparar os ovos armazenados em temperaturas, 

períodos de estocagens e origens diferentes. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
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Para realização do trabalho, foram analisados 112 ovos sendo 56 tipo colonial, 

raça Isa Brown, cuja alimentação era a base de ração de postura, milho e capim e  

56 ovos do tipo industrial, do tipo branco, adquiridos de um mercado de uma marca 

conhecida e comercializada na região de Itapeva- SP, de data postura dia 28 de 

maio de 2019, segundo informações contidas na embalagem. Os ovos coloniais 

foram obtidos de um produtor independente da região, com data de postura no dia 

12 de Maio de 2019. 

A fim de estabelecer comparação entre as distintas procedências, formas de 

armazenamento e tempo de estocagem dos ovos, foi realizado um delineamento 

experimental inteiramente casualizado em esquema fatorial 2x2x4, sendo 

temperatura de conservação (ambiente e de refrigeração); período de estocagem (7, 

14, 21 e 28 dias) e origem (industrial e colonial), o que correspondeu a quatro 

tratamentos, quatro repetições de sete ovos/cada tratamentos. Foram eles: 

Tratamento 1 (T1): 28 ovos, caipiras, com armazenamento em refrigeração 

com a temperatura controlada de aproximadamente 3°C. 

Tratamento 2 (T2): 28 ovos, caipiras, com armazenamento em temperatura 

ambiente, no laboratório, com controle de temperatura de aproximadamente 21°C. 

Tratamento 3 (T3): 28 ovos, industriais, com armazenamento em refrigeração 

com a temperatura controlada de aproximadamente 3°C. 

Tratamento 4 (T4): 28 ovos, industriais, com armazenamento em temperatura 

ambiente de aproximadamente 21°C. 

Os ovos foram individualmente identificados e pesados em balança eletrônica 

da Adventurer Ohaus com escala de precisão de até 315 grama. Os ovos foram 

mantidos no Laboratório de Bromatologia da Faculdade de Ciências Sociais e 

Agrárias de Itapeva, onde 56 ovos foram armazenados em temperatura ambiente e 

os outros 56 sob refrigeração (geladeira), precederam-se aferições e registros de 

temperatura, duas vezes ao dia, no período da manhã 10:00 horas e a tarde 15:00 

horas, visando diminuir as variações dentro dos tratamentos e, por conseguinte, 

possibilitar a aplicação dos testes de qualidade.  
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Os parâmetros de qualidade de ovos avaliados foram as perdas em 

percentual do peso do ovo (PPO), peso de gema (PG), peso do albúmen (PA) e 

peso da casca (PC) e altura de albúmen (AA).  

Para aferição das propriedades descritas, sete ovos, por tratamento, foram 

quebrados em superfície reta de vidro, sendo que, o procedimento teve 

periodicidade semanal, ou seja, repetiram-se no 7°, 14°, 21° e 28° dia, de 

armazenamento. 

Para mensurar a altura do albúmen, foi utilizado paquímetro analógico 

manual, com medições em dois locais distintos (extremidades) do albúmen. 

Posteriormente separada a gema da clara. A gema foi pesada em copo plástico para 

determinação da percentagem de gema em relação ao peso do ovo (PO), o peso do 

albúmen (PA) foi determinado pela diferença entre peso do ovo, peso da gema (PG) 

e da casca (PC) (Equação 1). 

                                                                                                              1  

Para secagem da casca, foram mantidas em temperatura ambiente durante 

24 horas. Depois do processo de secagem, as cascas foram pesadas para a 

determinação da percentagem de casca em relação ao peso do ovo. 

Para verificar a dependência temporal entre as variáveis, aplicou-se a 

regressão linear para cada tratamento, logo, foi possível verificar se havia correlação 

por meio da estatística f à 5 % de significância e a qualidade do ajuste por meio do 

R² ajustado. 

Para analisar a influência das condições de procedência (industrial ou colonial), 

armazenamento dos ovos (temperatura ambiente ou controlada) com os diferentes 

tempos de armazenamento, aplicaram-se testes estatísticos de comparação das 

médias. Logo, realizou-se o comparativo para cada faixa de período de 

armazenamento à 5 % de significância, por meio da ANOVA, estatística f, 

conseguinte, aplicação do teste de Tukey. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT, Ano V. v 9, n 2,  novembro, 2017. 

 

 

De acordo com os resultados obtidos referentes as variáveis de qualidade de 

ovos estudadas através da aplicação da ANOVA, verificou-se que havia diferenças 

estatísticas entre as procedências dos ovos, logo, por meio do teste de comparação 

de médias, Tukey, a nível de significância de 5%, verificou-se quais diferiram entre si 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Comparação das médias do percentual em relação a perda de peso do ovo (PPO), peso 
de gema (PG), peso de albúmen (PA), altura do albúmen (AA) e peso de casca (PC) em função da 
procedência. 

PROCEDÊNCIA PPO (%) PG (%) PA (%) AA (mm) PC (%) 

Colonial 1.89a 27.01a 61.91a 0.45a 11.22a 

Industrial 2.22b    26.15b 61.02a 0.44a 12.82b 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si, pelo Teste de Tukey (p > 0,05) 

 

Com relação a procedência, os ovos produzidos por poedeiras comerciais 

apresentaram maiores perdas de pesos de ovo (PPO) de gema (PG) e de casca 

(PC), porém em ralação ao peso e altura de albúmen não foram observadas 

diferenças significativas (Tabela 1). 

Não foram observadas diferenças significativas nas variáveis (PPO, PG, PA e 

PC) em função do tipo de armazenamento, com exceção na altura do albúmen (AA) 

que ovos armazenados em temperatura ambiente apresentaram menores alturas, os 

quais estão dispostos na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Comparação das médias do percentual de perda de peso do ovo (PPO), percentual de 
gema (PG), percentual de albúmen (PA), altura do albúmen (AA) e percentual de casca (PC) em 
função da condição de armazenamento. 

Armazenamento PPO (%) PG (%) PA (%) AA (mm) PC (%) 

Temperatura Controlada 2.11a 26.45a 61.61a 0.50a 11.91a 

Temperatura ambiente 2.01a 26.7a 61.31a 0.38b 12.13a 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si, pelo Teste de Tukey (p > 0,05) 

 

E ainda, foi possível verificar que havia diferenças estatísticas das variáveis em 

função do tempo de armazenamento (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Comparação das médias do percentual de perda de peso do ovo (PPO), percentual de 
gema (PG), percentual de albúmen (PA), altura do albúmen (AA) e percentual de casca (PC) em 
função do tempo em dias de armazenamento (7, 14, 21 ou 28). 

Tempo (dias) PPO (%) PG (%) PA (%) AA (mm) PC (%) 

7 0.86a 25.63a 62.42a 0.48a 11.94a 

14 1.55b 26.15ab 62.08ab 0.42a 11.71a 

21 2.25c 27.18b 60.54b 0.41a 12.27a 

28 3.61d 27.34b 60.83ab 0.45a 12.17a 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si, pelo Teste de Tukey (p > 0,05) 

 

Conforme o tempo de armazenamento dos ovos aumenta, percebe-se que o 

percentual de perda de massa dos ovos, para os quatro tratamentos, também 

aumenta. Barbosa et al. (2008), também constataram que a variável perda de peso 

dos ovos aumenta linearmente com o aumento do tempo de armazenagem em 

diversas condições de armazenamento, corroborando o constatado no presente 

estudo. 

Independente da condição de armazenamento e de procedência, pode-se 

perceber que o percentual de perda de massa aumentou com o tempo, isso decorre 

do fato que o maior percentual de perda de massa dos ovos, sejam coloniais ou 

industriais, armazenados em temperatura ambiente ou controlada, evoluem com o 

tempo em que foram postos (ALCÂNTARA, 2012). 

A procedência do ovo, colonial ou industrial, é o fator que mais influência nas 

variáveis: percentual de perda de peso do ovo, percentual de gema e percentual de 

casca, sendo que os coloniais foram superiores aos industriais, não sendo 

significativa a influência da condição de armazenamento. 

Segundo Tizo et al. (2015), os ovos de criação de forma colonial apresentam 

uma quantidade maior de gema e peso das cascas que os ovos obtidos por meio do 

sistema industrial, porém, porcentagem de albúmen iguais para os dois casos. Isso 

ocorre devido as aves criadas em gaiolas apresentarem ovos de cascas mais grossa 

e gemas maiores, aves criadas em forma de “Cage-free”, método caipira, os quais 

apresentam cascas mais finas, gema menores e maior quantidade de clara  

Contudo, para a variável altura do albúmen, o fator determinante na manutenção 

da propriedade nos ovos, foi a condição de armazenamento, sendo que os ovos, 
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industriais ou coloniais, quando mantidos em temperatura refrigerada, apresentaram 

alturas de albúmen superiores aos mantidos em temperatura ambiente. Ovos 

expostos em temperaturas elevadas faz com que as enzimas presentes no albúmen 

acabem sendo hidrolisadas danificando os aminoácidos, destruindo as suas 

proteínas e por fim liberando água. Por isso ovos mantidos em temperatura 

refrigerada mantem sua viscosidade (LANA et al., 2017). 

Corroborados por Butcher e Miles (2003), os quais relacionam a qualidade dos 

ovos como condição dependente do tempo de estocagem, relacionou-se os 

componentes indicadores da qualidade dos ovos, sob diferentes condições de 

armazenamento, com o tempo de aprovisionar. Logo, foi possível verificar, por meio 

da regressão linear, quais desses constituíam correlação, por conseguinte, melhor 

ajuste à condição linear (Figura 1). 

 

 

Figuras 1. Regressão linear das variáveis dependentes: (a) percentual de perda de peso do ovo 
(PPO), (b) percentual de gema (PG), (c) percentual de albúmen (PA) e (d) percentual de casca ( PC) 
em função do tempo em dias de armazenamento (7, 14, 21 ou 28). 
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Por meio da análise de regressão, pode-se constatar que as variáveis 

dependentes (percentual de perda de peso do ovo, percentual de gema, percentual 

de albúmen) são altamente descritas por meio de uma equação da reta 

característica, tal fato é constatado por meio dos altos valores de R² ajustados, o 

mesmo não ocorre para a variável dependente percentual de casca, a qual 

apresentou baixou valor de R² ajustado. 

De acordo com Hamilton (1982), é fundamental para predizer a qualidade dos 

ovos, uma boa correlação linear entre as variáveis dependentes (percentual de 

perda de peso do ovo, percentual de gema, percentual de albúmen) em função do 

tempo de armazenamento, uma vez que por meio dela é possível inferir a eficiência 

das condições de controle produtivo dos ovos. 
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4. CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que os ovos de origem colonial e industrial armazenados em 

temperatura ambiente revelaram diferença significativa quando comparados aos de 

temperatura refrigerada em relação ao percentual de peso do ovo, gema e da clara. 

Isso demonstra o período de estocagem influencia na qualidade do ovo. 
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