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Resumo

Objetivou-se verificar o efeito do revestimento superficial da casca de ovos de 

codorna tratados com óleo mineral  e  gelatina a  3%. Para tal,  foram realizados dois 

experimentos, um com ovos mantidos sob refrigeração e outro com ovos mantidos em 

ambiente sem refrigeração, avaliados em diferentes períodos de armazenamento (7, 14, 

21, 28 e 35 dias). Foram utilizados 720 ovos recém postos de codorna japonesa.  No 

experimento 1 (n=360 ovos), os ovos foram armazenados no ambiente sem refrigeração 

e, no experimento 2 (n=360 ovos), os ovos foram armazenados em geladeira doméstica. 

Em cada experimento,  os ovos foram distribuídos em um delineamento experimental 

inteiramente  casualizado,  em esquema  fatorial  3x5  (três  tratamentos  de  casca:  sem 

tratamento, gelatina e óleo mineral e cinco períodos de armazenamento: 7, 14, 21, 28 e 

35 dias).  Os parâmetros analisados foram: perda de peso (%), peso específico (g/cm3), 

peso  da  gema (g),  peso  de  albúmen  (g),  peso  da  casca  (g),  pH da  gema  e  pH do 

albúmen. Tanto para os ovos armazenados em ambiente sem refrigeração quanto na 

geladeira, o óleo mineral reduz a perda de qualidade do ovo que ocorre em função do 

tempo de armazenamento, uma vez que evita a perda de peso, mantém o peso específico 

constante  e  permite  melhor  controle  do  pH do albúmen.  Já  a  gelatina  não mostrou 

eficiência na redução da perda de qualidade dos ovos de codorna. Pode-se inferir que a 

obstrução dos poros da casca do ovo pelo óleo mineral preserva a qualidade dos ovos, 

tanto para o armazenamento em ambiente sem refrigeração quanto para o ambiente sob 

refrigeração.

Palavras chave: gelatina, óleo mineral, ovos de codorna, qualidade, revestimento 
superficial
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1 – INTRODUÇÃO

Atualmente, é possível verificar que a coturnicultura está em grande expansão, 

sendo que, dentre seus produtos, os ovos de codorna se destacam como uma atividade 

rentável. Um dos problemas na produção de ovos de codorna está na perda de qualidade 

após a postura, que é uma característica dos produtos de origem animal. A presença de 

milhares de poros de diâmetros variados e distribuídos desuniformemente na casca do 

ovo contribui para a perda de qualidade uma vez que permite as trocas gasosas e a perda 

de água por evaporação.

A taxa de perda de qualidade está relacionada com o tempo de armazenamento 

dos  ovos  de  codorna,  podendo  ser  acelerada  ou  não  dependendo  da  temperatura  e 

umidade relativa do local onde se encontram acondicionados. Já é de conhecimento 

recorrente que a refrigeração do ovo de codorna é o método mais recomendado para a 

conservação  de  sua  qualidade.  Retarda-se  a  velocidade  de  multiplicação  de 

microrganismos e aumenta o tempo de prateleira do produto. Apesar da importância da 

refrigeração, é comum o armazenamento dos ovos de codorna  in natura em ambiente 

sem refrigeração pois, a refrigeração gera altos custos e não é assegurada por lei. Além 

disso, não impede totalmente a perda de qualidade dos ovos. 

Nesse  sentido,  vários  estudos  testam  diferentes  produtos  no  tratamento 

superficial da casca dos ovos (“cutículas artificiais”) na expectativa de encontrar um 

produto ideal que consiga diminuir a perda de água e as trocas de gases pelos poros e 

aumentar a vida de prateleira dos ovos.

1.1 Objetivo

Assim,  o  objetivo  do  presente  trabalho foi  analisar  o  efeito  da  aplicação  de 

revestimentos superficiais na casca de ovos de codorna, óleo mineral e gelatina, sobre a 

qualidade, armazenados em diferentes ambientes (sem e com refrigeração) e períodos 

distintos (7, 14, 21, 28 e 35 dias). 
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2 – REVISÃO DA LITERATURA

2.1 – As Codornas japonesas

As  codornas  de  interesse  zootécnico  são  originárias  do  norte  da  África,  da 

Europa  e  da  Ásia.  Pertencem  a  ordem  dos  Galináceos,  família  dos  Fasianídeos 

(Phasianidae), que é a mesma das galinhas e perdizes, subfamília dos Perdicinidae e 

gênero Coturnix (Pinto et al., 2002). 

O interesse pela criação de codornas surgiu primeiramente na China e Coréia e, 

em seguida, no Japão, por pessoas que apreciavam seu canto. Posteriormente, no século 

XIX, os japoneses deram início a trabalhos de cruzamentos entre codornas provindas da 

Europa  e  espécies  silvestres.  O  resultado  foi  o  surgimento  da  subespécie  Coturnix  

coturnix japônica, que é uma ave popularmente conhecida como doméstica ou japonesa, 

especializada na produção de ovos (Reis, 1980; Fabichak, 2005; Pastore et al., 2012).

Há relatos de que a codorna japonesa foi introduzida no Brasil, em 1959, pelo Sr. 

Oscar Molena, no Estado de São Paulo. Embora as codornas nativas existentes no Brasil 

tenham uma aparência muito semelhante com a codorna japonesa,  não pertencem à 

mesma  família  e  também  não  apresentam  interesse  zootécnico  (Souza-Soares  & 

Siewedt, 2005).

A exploração  comercial  da  ave  teve  início  em  1989.  Vários  aspectos  são 

responsáveis para a utilidade desta ave. Primeiro, ela alcançou importância econômica 

como uma espécie produtora de ovos e de carne pelo seu apreciado sabor único (Kayang 

et al., 2004). Em segundo lugar, o baixo custo de manutenção associado ao seu pequeno 

tamanho corporal (80-300 g), juntamente com o seu curto intervalo de geração, (3-4 

geração por ano), resistência a doenças, precocidade na produção e maturidade sexual, 

alta  produção  de  ovos,  tornaram  essa  codorna  um  animal  excelente  para  criação 

(Woodard et al, 1973; Baumgartner, 1994; Yalcin et al, 1995; Oguz & Minvielle, 2001). 

Em terceiro lugar, a codorna japonesa também é a menor espécie de aves de criação 

para  produção  de  ovos  (Baumgartner,  1994).  Tem  sido,  portanto,  utilizadas 

extensivamente em diversos estudos (Kayang et al., 2004).  

Atualmente,  é  possível  verificar  um  grande  aumento  na  exploração  da 

coturnicultura  no  Brasil,  especialmente  na  região  Sudeste,  Nordeste  e  Sul  do  país. 

Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número 

de codornas em 2011 no Brasil foi de 15,6 milhões de cabeças, registrando um aumento 

de 19,8% em relação a  2010 e apresentando-se como o maior crescimento entre  os 
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efetivos de animais. Já a produção de ovos de codorna em 2011 foi 260,4 milhões de 

dúzias, ou seja, 12% a mais do que o registrado em 2010. Os Estados brasileiros que 

mais se destacam nessa atividade são: São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo, Minas 

Gerais e Paraná. 

As codornas japonesas, quando manejadas corretamente, podem chegar a uma 

produção de até 300 ovos/ano, com peso médio de 12 g/ovo. No caso da codorna, o 

peso do ovo corresponde a 8% do seu peso corporal. Essa relação permite considerar a 

coturnicultura mais  eficiente  que a criação de galinhas de postura,  pois,  um ovo de 

galinha corresponde a apenas 3% do seu peso corporal (Pinto et al., 2002).

2.2 – Ovos de Codorna

Em relação  à  produção  ovos,  em particular,  as  questões  relacionadas  com a 

qualidade e composições de ovos produzidos por aves domésticas são de primordial 

importância.  Na literatura,  a maioria das investigações tem sido direcionadas para o 

estudo da composição  e  qualidade  de ovos de  galinha  (Gerzilov,  2011).  Durante  as 

últimas duas décadas, começaram a surgir investigações voltadas para outras espécies 

de aves, incluindo a codorna japonesa (Kostova et al., 1993; Nikolova e Penkov, 2010). 

A refrigeração do ovo é o recurso mais eficiente para conservação da qualidade 

dos ovos.  Retarda-se a velocidade de multiplicação de microrganismos e aumenta o 

tempo de prateleira do produto uma vez que, diminui a perda de água e de dióxido de 

carbono pelos poros da casca, durante o período de armazenamento. Em 2010, cerca de 

71% dos ovos de codornas eram comercializados in natura e sem refrigeração e apenas 

28% eram comercializados  refrigerados,  em conserva  (Bertechini,  2010).  Apesar  do 

avanço  na  comercialização  dos  ovos  em  conserva  para  43%  (Bertechini,  2013),  a 

maioria dos ovos de codorna ainda são comercializados in natura e sem refrigeração.

Nesse sentido, com o intuito de aumentar a vida de prateleira dos ovos, vários 

estudos testam diferentes produtos no tratamento superficial  da casca dos ovos para 

encontrar um produto ideal que consiga amenizar as perdas e as trocas entre os meios 

interno e externo, reduzindo as alterações na qualidade do albúmen e gema, bem como a 

perda de peso dos ovos (Mendonça et al., 2013; Pissinati et al., 2014).

O ovo é um importante alimento que colabora com uma nutrição humana de 

qualidade, pois, em sua composição encontram-se nutrientes (essenciais para as fases de 

crescimento  e  desenvolvimento  fisiológico  embrionário)  como  ácidos  graxos  poli-

insaturados,  vitaminas,  carotenoides,  minerais,  dentre  outros  (Oliveira  &  Oliveira, 
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2013).  Segundo  Filho  et  al.  (2010),  o  consumo  de  uma  unidade  diária  de  ovo  de 

codorna é capaz de atender até 50% das exigências de proteínas de uma criança com 

três anos de idade.

 Assim como o ovo de galinha, o ovo de codornas é um alimento de excelente 

qualidade.  Apresentam alta digestibilidade,  elevada quantidade de proteína,  ricos em 

vitaminas lipossolúveis A, D, E e K, vitaminas do complexo B, baixo teor de colesterol 

(0,3%), além de serem ricos em ácido ascórbico conhecido como a vitamina C (presente 

no ovo fresco), inexistente no ovo de galinha (Santos et al., 2008).

O ovo de codorna apresenta valores médios de 74,6% de umidade, 13,1% de 

proteína  e  1,1% de  minerais  (Panda  & Singh,  1990).  É  constituído  por  três  partes 

principais: a casca, a clara ou albúmen e a gema. Em menor proporção, o ovo ainda 

apresenta a cutícula, membranas da casca, a câmara de ar, as chalazas e o blastodisco 

(Oliveira & Oliveira, 2013).

2.3 – Principais partes do ovo de codorna

2.3.1 - Casca

A casca é a embalagem natural do ovo e representa de 8 a 11% do seu peso total. 

É  composta,  na  grande  maioria,  por  carbonato  de  cálcio  (98%)  e  uma  matriz  de 

glicoproteínas (2%). Em sua totalidade, apresenta poros que permitem a troca de gases 

entre o conteúdo interno e o ambiente externo, permitindo que o embrião realize trocas 

gasosas. No exterior da casca, observa-se a cutícula que é uma fina camada proteica 

capaz  de  proteger  o  ovo da  perda  de  água  e  impedir  a  entrada  de  microrganismos 

(Oliveira & Oliveira, 2013). 

Na superfície interna da casca do ovo, são encontradas duas membranas: uma 

mais próxima à casca, sendo mais espessa, e outra na parte mais interna da casca, sendo 

mais fina. Ambas são formadas por fibras proteicas intercruzadas. Na extremidade mais 

larga do ovo, essas membranas estão separadas, dando lugar a um espaço denominado 

câmara de ar, formada no momento da postura (Baungartner, 1994). Segundo Oliveira 

& Oliveira (2013), quanto mais fresco o ovo, menor o tamanho dessa câmara. Com o 

avançar  do  tempo  de  estocagem,  ela  aumenta,  sendo  este  processo  acelerado  em 

ambientes  com  temperaturas  elevadas.  Segundo  Yannakopoulos  &  Tserveni-Gousi 
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(1986), apesar do ovo de codorna apresentar uma casca com menor espessura, esta é 

recompensada por membranas mais espessas.

Os  ovos  de  codorna  são  coloridos  por  pigmentos  derivados  de  eritrócitos, 

característicos de cada fêmea e refletem a concentração de minerais como ferro, cálcio e 

cobre, que atuam no processo de transpiração do ovo, na fase de incubação (Belyiavin 

& Marangos, 1988). 

2.3.2 - O Albúmen

Essa parte representa aproximadamente 60% do peso do ovo de codorna e é rica 

em água  e  proteínas,  destacando-se  a  ovoalbumina  (80%),  a  ovomucóide  (10%),  a 

ovomucina (7%) e a ovoglobina (3%). O albúmen (clara) é pobre em gorduras (apenas 

0,1  a  0,2%),  resultando  em  valor  calórico  baixo  (Baungartner,  1994).  A  clara  é 

organizada  em três  frações  diferentes  quanto  à  viscosidade:  fração externa  (23%) - 

fluida e fina; intermediária (57%) -  espessa e densa; e uma interna (20%) -  fluida e 

fina. No albúmen, encontram-se ainda as chalazas, que são espessamentos de albúmen 

denso, as quais se expandem do centro para as duas extremidades longitudinais do ovo 

para manter a gema centralizada, impedindo o seu deslocamento (Souza-Soares 2005; 

Vieira, 1988). 

2.3.3 - A Gema

A gema representa em torno de 30 a 32% do peso do ovo de codorna e contém 

uma emulsão de água, lipídios, proteínas e outros microcomponentes envoltos por uma 

membrana chamada vitelina  (Closa,  1999).  Os lipídios  representam 65% da matéria 

seca e são compostos por 65% de triglicerídeos e 29% de fosfolipídios, 5% de colesterol 

e menos que 1% de ácidos graxos livres (Anton et al., 2005). Na superfície da gema, é 

encontrado  um  pequeno  disco  que  contém  o  código  genético  do  ovo  de  codorna, 

denominado blastodisco (Souza-Soares, 2005). 

2.4 – Qualidade do ovo

O aumento do consumo dos ovos e a utilização dos seus benefícios nutricionais 

dependem da qualidade do produto oferecido ao consumidor. A qualidade do ovo está 

diretamente  relacionada  a  linhagem  e  idade  da  galinha,  alimentação,  ambiente 
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(temperatura,  umidade  relativa  do  ar)  e  duração  do  armazenamento,  doenças, 

manipulação e coleta dos ovos (Lana,  et al.,  2008). A qualidade externa dos ovos é 

determinada pela estrutura, resistência e higiene da casca. Já na qualidade interna dos 

ovos, são consideradas características relativas ao albúmen, gema, câmara de ar, cor, 

odor e sabor, os quais, com o armazenamento, vão sofrendo alterações (Mendes, 2010).

Um dos fatores que mais influenciam na qualidade do albúmen e gema dos ovos 

de codorna é a duração de armazenagem que pode ser agravado pelas condições de 

temperatura e umidade do ambiente onde se encontram os ovos (Alleoni & Antunes 

2001; Berardinelli et al., 2003). Segundo a literatura, o armazenamento prolongado do 

ovo de codorna compromete a sua qualidade causando: (i) ocorrência de reações físicas 

e químicas e, consequentemente, multiplicações microbianas; (ii) perdas de umidade e 

gás  carbônico  pelos  poros  da  casca,  permitindo  a  entrada  de  ar,  o  que  aumenta  o 

tamanho da câmara de ar; (iii) alteração do  pH no albúmen, promovendo o clareamento 

e perda de viscosidade; (iv) alteração do pH na gema, o que promove um ambiente 

favorável para o crescimento microbiano e (v) alteração de peso do ovo de codorna, 

devido à redução de água do albúmen (Alcântara, 2012).

2.4.1 – Características que determinam a qualidade dos ovos

A qualidade dos ovos de codorna é usualmente analisada em conexão com as 

necessidades  e  exigências  dos  consumidores.  Para  análise,  utilizam-se  diferentes 

métodos,  os  quais  mostram características  gerais  dos  ovos  de  codorna  com cascas 

intactas (frescura, peso, tamanho, forma e o aspecto de casca de ovo) e qualidade das 

partes dos ovos (albúmen, gema e casca de ovo) (Genchev, 2012).

Do ponto  de  vista  dos  consumidores,  o  peso do ovo de codorna é  uma das 

características mais importante mas, muitas vezes, passam despercebidas. Para codornas 

japonesas,  essa  característica  é  relacionada  com a  maturidade  sexual  (Kumar  et  al, 

2000),  tipo  de  produção  (Panda  &  Singh,  1990),  o  estágio  do  ciclo  da  produção 

(Yanakopolous e Tserveni-Gousi, 1986), densidade de codornas (Bhanja  et al., 2006) 

etc. Uma outra característica exterior importante é a integridade da casca. 

 A determinação da qualidade das partes dos ovos de codorna é realizada após a 

quebra.  O peso médio do albúmen de ovos de codorna está na faixa de 4,9 a 5,0 g 

(Salawu  et al., 2007), ou seja, cerca de 53,5 a 59,5% de seu peso corporal (Panda & 

Singh, 1990). O índice do albúmen de ovos de codorna frescos está entre 0,1 e 0,15 

unidades (Gonzalez, 1995).
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O peso da gema de ovos de codorna é cerca de 4,3-4,5 g (Salawu et al, 2007) e 

determina largamente o valor nutritivo do ovo como um todo. A proporção relativa da 

gema é 31-37% do peso do ovo de codorna (Panda & Singh, 1990). O índice da gema 

de ovos frescos de codorna varia dentro da faixa 0,48 a 0,52, com uma tendência de 

aumentar para 0,53-0,54, em função da idade (Gonzalez, 1995).

As características mais importantes da casca do ovo de codorna, que definem 

sua qualidade, são sua resistência e espessura. A espessura de ovos de codorna varia de 

0,191  a  0,219  mm (Gonzalez,  1995).  As  cascas  dos  ovos  íntegras  de  codorna  são 

importantes não somente do ponto de vista econômico, mas também para resguardar a 

saúde humana (Genchev, 2012).

A frescura de ovos de codorna é um fator de qualidade influenciado pelo tempo 

de  armazenamento  (expresso  normalmente  em  dias)  e  condições  ambientais 

(temperatura e umidade relativa). Os indicadores mais comuns da frescura dos ovos de 

codorna são: o peso específico, a altura da câmara de ar, o pH do albúmen, taxa de 

envelhecimento,  intensidade  de  oxidação  dos  lipídeos  da  gema  e  unidades  Haugh 

(Baylan et al., 2010). 

O ovo de codorna, sendo um produto de origem animal, é perecível e começa a 

perder  sua  qualidade  logo  após  a  postura.  A taxa  com que  perde  a  qualidade  está 

relacionada com o tempo e a forma de armazenamento (Wardy et al, 2010).  Segundo 

Baylan  et  al.  (2010), as  unidades  de Haugh (UH),  que  representam a  qualidade  de 

proteínas do ovo baseada na profundidade do albúmen, reduz em função do aumento do 

tempo de armazenamento e temperatura. O índice de UH em ovos de codorna reduz de 

93,94, em 0 dias, para 91,70% (2,4%) depois de 45 dias de armazenamento em 4o C. 

Com a estocagem sob 20 oC, a redução de UH no mesmo intervalo de tempo é de 3,6% 

(de 87,44 para 84,44%). Esse tipo de alteração também foi observado por Samli et al. 

(2005). Samli  et al. (2005) ainda encontraram que o índice UH reduz de 91,64 para 

76,3% depois de 10 dias de armazenamento em 5oC, enquanto em 21  oC e 29  oC, a 

redução ainda é mais intensa, 53,7% e 40,6%, respectivamente.

O tempo e a temperatura de armazenamento influenciam mais rapidamente o pH 

do albúmen e, mais lentamente, o pH da gema (Baylan  et al., 2010, Avan & Alisarli, 

2002; Silversides & Scott, 2001; Akyures & Okur, 2009). Em geral, observa-se que pH 

se torna mais alcalino à medida que evolui o tempo de armazenamento.

No caso da espessura da casca dos ovos de codorna, observa-se que reduz em 

função do tempo de estocagem e da temperatura (Baylan et al., 2010; Samli et al, 2005). 
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De forma semelhante, observa-se perda do peso do ovo de codorna; Walsh et al. (1995) 

apontaram reduções  de  0,36  e  0,57  g,  respectivamente,  depois  de  7  e  14  dias  de 

armazenamento. 

O tempo e a temperatura de armazenamento também influenciam os índices de 

albúmen e de gema.  Segundo Baylan  et al.  (2010),  esses índices reduzem tanto em 

função do aumento do tempo quanto da temperatura de armazenamento.

Considerando  as  perdas  de  qualidade  dos  ovos  de  codorna  em  função  do 

armazenamento,  investigações  tem  procurado  reduzi-las,  principalmente,  por  dois 

caminhos diferentes: 

(i) A partir da alimentação dos animais - Baylan et al. (2010) mostraram que 

a  suplementação  alimentar  das  codornas  com  selênio,  um  elemento 

essencial  para  pecuária,  influencia  positivamente  a  maioria  dos 

indicadores de qualidade dos ovos, durante o armazenamento;

(ii)  A  partir  de  tratamentos  superficiais  da  casca  -  como  o  uso  de 

revestimentos  artificiais,  com  o  intuito  de  diminuir  a  troca  de  gases 

através  da casca e  prolongar  o tempo de prateleira  (Mendonça  et  al., 

2013; Almeida, 2013; Pissinati et al., 2014). 

Essas duas formas de tratamento dos ovos de codorna para redução das perdas 

de qualidade em função do armazenamento e podem ter efeitos complementares. 

2.5 - Tratamentos aplicados na casca de ovos

A utilização  de  meios  de  preservar  a  qualidade  interna  dos  ovos  utilizando 

coberturas superficiais na casca, por imersão ou aspersão, tem sido objeto de estudos, 

visto que normalmente os ovos de codorna têm sido comercializados, na maioria,  in  

natura e  sem  refrigeração.  As  coberturas  protetoras  podem  ser  provenientes  de 

diferentes substâncias, como de polissacarídeos, de proteínas e lipídeos (Mendonça et  

al., 2013; ; Almeida, 2013; Pissinati et al., 2014).

A aplicação desses tratamentos superficiais na casca objetiva reduzir a troca de 

dióxido de carbono, a perda de água e, consequentemente, a perda de peso dos ovos e a 

degradação do albúmen e gema, que ocorrem sob condições adversas de temperatura, 

umidade e tempo de armazenamento (Oliveira & Oliveira, 2013).
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No trabalho de Pissinati  et al. (2014), foi avaliada a qualidade interna de ovos 

brancos  de  galinha  submetidos  a  diferentes  a  tipos  de  revestimento  (óleo  mineral, 

gelatina a 3% e sem revestimento) armazenados por 35 dias, à temperatura de 25 oC. Os 

resultados mostraram que o tempo de armazenamento prejudica a qualidade dos ovos e 

que o tratamento com revestimento com óleo mineral proporcionou melhor qualidade 

interna destes, enquanto que o revestimento com gelatina a 3% apresentou qualidade 

intermediária.  Os  ovos  sem  revestimento  apresentaram  a  pior  qualidade  interna, 

justificando a importância da utilização de algum tipo de revestimento para aumentar a 

vida  de  prateleira  dos  mesmos.  Mendonça  et  al.  (2013)  também  obtiveram  efeito 

positivo sobre os parâmetros de qualidade dos ovos de codorna armazenados, com a 

imersão dos ovos em óleo mineral.

No trabalho de Almeida (2013), foi mostrado que a cobertura de concentrado 

proteico de soro do leite é uma alternativa viável para a conservação de ovos comerciais 

de galinha armazenados em temperatura ambiente sem refrigeração, por minimizar a 

perda de qualidade físico-química ao longo do armazenamento, inclusive de ovos que 

passam pelo processo de lavagem. 

Um fato importante a destacar é que, nas primeiras 72 horas após a postura, é 

intensa a transformação da camada densa do albúmen em líquida. Depois desse período, 

a transformação, ou seja, a perda de qualidade,  é mais lenta.  Assim, a aplicação de 

tratamentos na casca deve ser imediatamente após a postura ou dentro das primeiras 72 

horas  após  a  postura  para  preservação da  qualidade  (Oliveira  & Oliveira,  2013).  A 

combinação  do  tratamento  superficial  na  casca  associada  a  refrigeração  de 

aproximadamente  4oC  pode  ser  muito  útil,  principalmente,  quando  se  objetiva  a 

exportação. 

3 – MATERIAL E MÉTODOS

Foram realizados dois experimentos simultaneamente, durante o período de 25 

de junho a 30 de julho de 2014, no laboratório de Nutrição Animal do Departamento de 

Zootecnia da Universidade Federal de São João del Rei, MG, utilizando-se um total de 

720 ovos com peso médio de 12,6 g, oriundos da granja comercial Loureiro (figura 1A). 

Os ovos foram provenientes de codornas japonesas (Coturnix coturnix japônica) com 

24 semanas de idade, sendo criadas em galpões climatizados.
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No Experimento 1, foram avaliados o efeito do tratamento superficial da casca 

dos ovos utilizando óleo mineral comercial e gelatina incolor a 3%, sendo estocados em 

ambiente não refrigerado. Já no experimento 2, foram avaliados os mesmos tratamentos 

porém, os ovos foram armazenados sob refrigeração doméstica.

Em cada experimento (1 e 2), foi utilizado um total de 360 ovos novos, com 

tempo  máximo  de  18  h  após  a  postura,  totalmente  íntegros.  Todos  os  ovos  foram 

identificados e pesados (peso fresco) individualmente (figura 1B e 1C).

Figura 1: Preparação inicial  dos experimentos. A) Obtenção dos ovos de codorna na 
granja;  B)  Identificação  individual  dos  ovos;  C)  Pesagem  dos  ovos  frescos;  D) 
Tratamento superficial dos ovos com gelatina a 3%; E) Tratamento superficial dos ovos 
com óleo  mineral  e  F)  embalagem dos  ovos  em bandejas  plásticas  para  o  posterior 
armazenamento (ambiente sem refrigeração ou em geladeira doméstica).

 Posteriormente, os ovos foram distribuídos em um delineamento experimental 

inteiramente  casualizado,  em esquema  fatorial  3x5  (três  tratamentos  de  casca:  sem 

tratamento, gelatina e óleo mineral e cinco períodos de armazenamento: 7, 14, 21, 28 e 
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35 dias). Cada tratamento foi composto por seis repetições formada por quatro ovos, em 

ambos os experimentos (1 e 2).

Para  o  tratamento  superficial  com  gelatina,  os  ovos  foram  imersos  numa 

solução, previamente preparada, contento 3% de gelatina incolor diluída em água e, em 

seguida,  colocados  em  peneiras,  para  o  escorrimento  do  excesso  e  secagem,  à 

temperatura ambiente sem refrigeração, por 2 horas (figura 1D). Para o tratamento com 

óleo, seguiu-se os mesmos procedimentos, utilizando-se, dessa vez, o óleo mineral puro 

(Farmax), próprio para o consumo humano (figura 1E). Posteriormente, os ovos foram 

armazenados  em  embalagens  plásticas  próprias  para  ovo  de  codorna,  previamente 

identificadas  (figura  1F).  Por  último,  os  ovos  contidos  nas  embalagens  foram 

armazenados  de  acordo  com  o  tipo  do  Experimento  estudado  (Experimento  1: 

armazenados  no  ambiente  -  sem  refrigeração  e  Experimento  2:  armazenadas  na 

geladeira - com refrigeração doméstica).

 Ao final de cada período de armazenamento, tanto no Experimento 1 quanto no 

Experimento  2,  foram avaliados  os  seguintes  parâmetros: perda  de  peso  (%),  peso 

específico (g/cm3), peso dos componentes (g): gema, albúmen e casca, pH da gema e pH 

do  albúmen. Na  figura  2,  são  mostradas  algumas  imagens  para  exemplificar  os 

procedimentos adotados para obtenção dos parâmetros analisados. 

Figura 2: Imagens das etapas envolvidas na obtenção dos parâmetros de qualidade dos 
ovos de codorna. A) Pesagem do ovo inteiro armazenado; B) Determinação de peso 
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específico de cada ovo; C) Corte da casca dos ovos para remoção do conteúdo do ovo; 
D) Separação da gema do albúmen; E) Pesagem da casca após a secagem e F) medidas 
de pH da gema e albúmen.

As temperaturas máximas e mínimas e umidade relativa do ar, em cada condição 

experimental, foram registradas diariamente na parte da tarde.

A perda de peso durante a estocagem foi determinada pela diferença entre o peso 

de cada ovo no dia zero e no final do tempo de armazenagem, utilizando uma balança 

de precisão de 0,001g.

O peso específico foi determinado através da imersão dos ovos em recipientes 

contento  soluções  salinas  previamente  calibradas,  por  meio  de  um densímetro  com 

densidades variando de 1,005 a 1,090g/cm³ e intervalos de 0,005g/cm³.  Os ovos foram 

mergulhados sucessivamente nas soluções, iniciando-se pelas soluções menos densas. 

Ao flutuarem, eram classificados conforme seu peso específico.

Imediatamente após a medida do peso específico, os ovos foram cortados com a 

ajuda de um estilete, separando os constituintes do ovo (gema, albúmen e casca). Em 

seguida,  foi  mensurado  o  peso  de  cada  gema.   As  cascas  foram lavadas  em água 

corrente e após 48 horas de secagem, à temperatura ambiente, foram pesadas. O peso do 

albúmen foi obtido pela diferença do peso do ovo armazenado menos a soma dos pesos 

da gema e da casca. Por último, as gemas e os albumens foram agrupadas em grupos de 

4 para a posterior análise do pH, utilizando um pHametro digital (marca Tecnopon), 

previamente calibrado com soluções tampão de pH 7,0 e 4,0.

Os resultados obtidos foram avaliados pela Análise de Variância (ANOVA) e 

pelo  teste  de  comparações  múltiplas  de  Tukey,  utilizando-se  o  programa  estatístico 

SAS® Studio 3.1 (2014). 

4 – RESULTADOS 

4.1 – Qualidade de ovos armazenados em ambiente sem refrigeração

Para o parâmetro perda de peso (g) foi verificado que, em função do tipo de 

tratamento em cada período de estocagem, o revestimento dos ovos com gelatina não 

afetou a perda de peso nos diferentes tempos de estocagem (P>0,05). Por outro lado, o 

tratamento com óleo mineral evitou a perda de peso (P<0,05). É importante observar 

que os valores negativos da perda de peso dos ovos revestidos com óleo mineral são 
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causados  pelo  aumento  do  peso,  em  relação  ao  peso  fresco,  promovido  pelo 

revestimento com a essa substância (figura 2A). Já em função do tempo de estocagem, 

os  ovos  tratados  com  gelatina  apresentaram  o  mesmo  comportamento  do  grupo 

controle: houve aumento progressivo da perda de peso (P<0,05). Não houve perda de 

peso para o grupo tratado com óleo mineral (P>0,05), ao longo do tempo (figura 2A).

No caso do peso específico (g/cm3), ao comparar os tipos de tratamentos em 

cada período de estocagem, o revestimento com óleo mineral causou um maior peso 

específico (P<0,05). O peso específico do grupo gelatina não diferiu do grupo controle 

(P>0,05, figura 2B). Por outro lado, os pesos específicos dos ovos dos grupos controle e 

gelatina reduziram em função do tempo de estocagem (P<0,05), diferentemente do peso 

específico do grupo óleo mineral (figura 2B), que não se alterou (P>0,05).

(A) (B)

(C) (D)

Figura 2: Efeitos dos tratamentos (controle, gelatina e óleo mineral) sobre o peso do 
ovo de codorna e de suas partes internas principais, para o armazenamento em ambiente 

23



sem refrigeração. (A) Perda de peso dos ovos (em %), em relação ao peso fresco (B) 
Peso  específico,  (C)  Peso  da  gema  e  (D)  Peso  do  Albúmen,  para  os  diferentes 
tratamentos e em função do tempo de estocagem. Letras minúsculas diferentes, num 
mesmo período de estocagem, indicam diferença significativa entre as médias (P<0,05) 
pelo  teste  de  Tukey.  Letras  maiúsculas  diferentes,  para  um  mesmo  tratamento 
(identificado pela cor), indicam que as médias apresentam diferença significativa para 
os diferentes períodos de estocagem.

No  caso  do  peso  da  gema  foi  verificado  que,  pela  comparação  entre  os 

tratamentos  em  cada  período  de  estocagem,  não  foram  observadas  diferenças 

significativas entre as médias de cada tratamento (P>0,05) ou seja, o tipo de tratamento 

não afetou o peso da gema (Figura 2C).  Já em função do tempo de estocagem, apenas o 

grupo  tratado  com  óleo  apresentou  alteração  (P<0,05):  apresentou  um  aumento 

significativo  de  7  para  14  dias  de  estocagem,  que  se  preservou  para  os  períodos 

seguintes.  E para os grupos tratados controle e gelatina somente apresentaram uma 

tendência a aumentar o peso da gema mas não foi significativa (P>0,05, figura 2C).

Analisando o efeito do tipo de tratamento em cada período de estocagem, para o 

peso do albúmen e peso da gema, observa-se que não houve diferença significativa em 

relação ao grupo controle (P>0,05, figura 2D). Por outro lado, em função do período de 

estocagem, observa-se que o peso do albúmen (figura 2D), para os grupos controle e 

gelatina apresentou reduções significativas (P<0,05). No grupo óleo, apenas houve uma 

tendência à redução desse parâmetro (P>0,05).  Para o peso da gema, em função do 

tempo de armazenamento, apenas houve uma tendência em aumentar o peso da gema 

(P>0,05) nos três grupos. 

Analisando o peso da casca do ovo, que é um dos parâmetros útil para o cálculo 

do peso do albúmen, observou-se que o revestimento com gelatina ou óleo não alterou 

significativamente essa medida, tanto em função do tempo de armazenamento quanto 

em função do tipo de tratamento da superficial da casca dos ovos de codorna, como 

mostrado na figura 3.
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Figura  3: Peso  da  casca  para  os  diferentes  tratamentos  e  em função  do tempo  de 
estocagem, em ambiente sem refrigeração. Letras minúsculas diferentes, num mesmo 
período de estocagem, indicam diferença significativa entre as médias (P<0,05) pelo 
teste de Tukey. Letras maiúsculas diferentes, para um mesmo tratamento (identificado 
pela cor), indicam que as médias apresentam diferença significativa para os diferentes 
períodos de estocagem.

Tanto  o  pH  da  gema  e  quanto  o  pH  do  albúmen  apresentaram  aumentos 

significativos (P<0,05), em função do período de estocagem, como mostrado na figura 

4. Por outro lado, em função do tipo de tratamento, para o pH da gema, não houve 

diferença significativa entre os grupos (P>0,05). Já no caso do pH do albúmen, os ovos 

tratados com óleo apresentaram pH menor (P<0,05) do que os ovos dos grupos controle 

e gelatina, e estes dois grupos (controle e gelatina) foram iguais entre si (P>0,05).

(A) (B)

Figura 4: pH da gema e do albúmen para ovos de codorna armazenados em ambiente 
sem refrigeração, para os diferentes tratamentos e em função do tempo de estocagem. 
Letras  minúsculas  diferentes,  num mesmo período de estocagem,  indicam diferença 
significativa entre as médias (P<0,05) pelo teste de Tukey. Letras maiúsculas diferentes, 
para um mesmo tratamento (identificado pela cor), indicam que as médias apresentam 
diferença significativa para os diferentes períodos de estocagem. 

4.2 – Qualidade de ovos armazenados em ambiente sob refrigeração

Como  no  caso  dos  ovos  armazenados  em  ambiente  sem  refrigeração,  o 

tratamento  dos  ovos  com gelatina,  durante  o  armazenamento  sob  refrigeração,  não 

afetou a perda de peso nos diferentes tempos de estocagem (P>0,05), como mostrado na 

figura 5A.  Apenas no período de 28 dias houve uma diferença estatística significativa 

entre as médias de perda de peso dos grupos controle  e  gelatina.  Por outro lado,  o 

tratamento com óleo mineral evitou a perda de peso (P>0,05). É importante observar 
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que os valores negativos da perda de peso dos ovos revestidos com óleo mineral são 

causados  pelo  aumento  do  peso,  em  relação  ao  peso  fresco,  promovido  pelo 

revestimento  com  a  substância.  Em  função  do  tempo  de  armazenamento,  os  ovos 

tratados com gelatina apresentaram o mesmo comportamento do grupo controle: houve 

um aumento progressivo da perda de peso (P>0,05, figura 5A). Não houve perda de 

peso para o grupo tratado com óleo mineral, ao longo do tempo (P>0,05).

(A) (B)

(C) (D)

Figura 4: Efeitos dos tratamentos (controle, gelatina e óleo mineral) sobre o peso do 
ovo de codorna e de suas partes internas principais, para o armazenamento em geladeira 
doméstica. (A) Perda de peso dos ovos (em %), em relação ao peso fresco (B) Peso 
específico, (C) Peso da gema e (D) Peso do Albúmen, para os diferentes tratamentos e 
em função do tempo de estocagem. Letras minúsculas diferentes, num mesmo período 
de  estocagem,  indicam  diferença  significativa  entre  as  médias  (P<0,05)  pelo  teste 
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Tukey. Letras maiúsculas diferentes, para um mesmo tratamento (identificado pela cor), 
indicam que as médias apresentam diferença significativa para os diferentes períodos de 
estocagem.

Para  os  ovos  armazenados  sob  refrigeração,  o  peso  específico  dos  grupos 

controle e gelatina reduziu em função do tempo de estocagem (P<0,05), diferentemente 

do peso específico do grupo óleo mineral, que não se alterou (P>0,05), como mostrado 

na figura 5B. Em função do tipo de tratamento, o grupo de ovos que receberam óleo 

mineral  apresentaram um maior  peso específico (P>0,05) que os demais (controle e 

gelatina). O peso específico do grupo gelatina não diferiu (P>0,05) do grupo controle 

(figura 5B).

Em relação ao peso da gema dos ovos armazenados sob refrigeração (figura 5C), 

os grupos controle e óleo apresentaram aumento desse parâmetro em função do tempo 

de estocagem (P<0,05), enquanto que o grupo gelatina, não se alterou em função do 

tempo (P>0,05), apenas teve uma tendência à redução. Em função dos tratamentos, em 

cada período de estocagem, não houve diferenças significativas (P>0,05) para o peso da 

gema.

Em função do período de armazenamento, o peso do albúmen do grupo controle 

apenas apresentou uma tendência à redução (P>0,05), como mostrado na figura 5D. Nos 

grupos  tratados  com  gelatina  e  óleo  o  peso  do  albúmen  apresentou  reduções 

significativas  (P>0,05).  Em  função  do  tipo  de  tratamento,  não  houve  diferença 

significativa entre os grupos (P>0,05).

Como no caso dos ovos armazenados no ambiente sem refrigeração, o peso da 

casca dos ovos armazenados sob refrigeração não apresentou alteração em função do 

tratamento e do tempo de estocagem (P>0,05), como mostrado na figura 6.
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Figura  6: Peso  da  casca  de  ovos  armazenados  em  geladeira  doméstica,  para  os 
diferentes  tratamentos  e  em  função  do  tempo  de  estocagem.  Letras  minúsculas 
diferentes, num mesmo período de estocagem, indicam diferença significativa entre as 
médias  (P<0,05) pelo teste  de Tukey.  Letras  maiúsculas  diferentes,  para um mesmo 
tratamento  (identificado  pela  cor),  indicam  que  as  médias  apresentam  diferença 
significativa para os diferentes períodos de estocagem. 

Os comportamentos dos pH da gema e do albúmen dos ovos sob refrigeração 

(figura  7)  foram  semelhantes  daqueles  ovos  armazenados  em  ambiente  sem 

refrigeração.  Os pH da gema e do albúmen apresentaram aumentos  estatisticamente 

significativos em função do período de estocagem em cada um dos grupos estudados 

(P<0,05). Em função do tipo de tratamento em cada período avaliado, para o pH da 

gema não foi observado alterações em relação ao grupo controle (P>0,05). Já o pH do 

albúmen sofreu alterações em função do tipo de tratamento: os ovos tratados com óleo 

mineral  apresentaram valores  de  pH menores  (P<0,05)  do  que  os  ovos  dos  grupos 

controle e gelatina e, esses dois últimos, foram iguais entre si (P>0,05).

(A) (B)

Figura 7: pH da gema e do albúmen de ovos de codorna armazenados em geladeira 
doméstica, para os diferentes tratamentos e em função do tempo de estocagem. Letras 
minúsculas  diferentes,  num  mesmo  período  de  estocagem,  indicam  diferença 
significativa entre as médias (P<0,05) pelo teste de Tukey. Letras maiúsculas diferentes, 
para um mesmo tratamento (identificado pela cor), indicam que as médias apresentam 
diferença significativa para os diferentes períodos de estocagem. 

5 – DISCUSSÃO

A refrigeração  é  importante  na  preservação  da  qualidade  interna  dos  ovos 

conforme mencionado e comprovado por vários autores (Pandey et al., 1982; Singh & 

Panda, 1990, Souza & Souza, 1995). O armazenamento sob temperaturas mais baixas, 
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além de inibir ou destruir microrganismos, também reduzem ou anulam as atividades 

enzimáticas e reações químicas que ocorrem no ovo.  Se não gerasse altos custos, o 

mais aconselhável seria manter os ovos refrigerados desde a granja até o consumidor 

final  (Carvalho,  2003).  A refrigeração  doméstica  do  ovo  também  é  importante  na 

preservação da qualidade do produto até o consumo. Segundo Giampietro-Ganeco et al. 

(2012), o seu armazenamento deve ocorrer na parte interna da geladeira (prateleiras) e 

não na porta dos refrigeradores, onde ocorrem oscilações de temperatura, reduzindo a 

qualidade  do  produto.  Apesar  da  importância  da  refrigeração,  o  armazenamento 

comercial e doméstico de ovos de codorna em temperatura ambiente é comum. 

A evolução temporal do peso específico, da perda de peso, peso da gema, peso 

do albúmen e pH da gema e albúmen, todos discutidos a seguir, foram qualitativamente 

semelhantes quando se compara os ovos armazenados em temperatura ambiente sem 

refrigeração  e  sob  refrigeração.  Isso  pode  ter  ocorrido  por  causa  da  época  do  ano 

escolhida para a realização dos experimentos: junho a julho, de 2014. Foi um período de 

frio intenso e, portanto, as condições de armazenamento em ambiente sem refrigeração 

podem ter  se  aproximado  das  condições  de  armazenamento  sob refrigeração,  como 

mostrado na figura 8. 

A) B)

Figura 8: Valores máximos e mínimos da temperatura (A) e da umidade relativa (B), 
registrados durante o período experimental.  A cor azul  são as medidas coletadas  no 
ambiente sem refrigeração e a cor vermelha são os valores registrados na geladeira. As 
linhas contínuas são os valores máximos e linhas pontilhadas são os valores mínimos.

5.1 - Perda de peso
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 No presente trabalho, foi observado com o avançar do tempo de estocagem, que 

os  ovos  do  grupo  controle,  ou  seja,  sem  revestimento,  apresentaram  um  aumento 

progressivo na perda de peso.  Esse resultado corrobora as  observações  de Souza & 

Souza (1995), Pandey et al. (1982) e Singh & Panda (1990), que mostraram também 

uma considerável  perda  de  peso,  com o  avançar  do  tempo,  nos  ovos  de  galinha  e 

codorna, armazenados em temperatura ambiente sem refrigeração ou resfriados. Para 

esses pesquisadores, a perda de peso é mais difícil de perceber em ovos de codorna do 

que de galinha. Segundo Yannakopoulos & Tserveni- Gousi (1986), apesar do ovo de 

codorna  apresentar  uma  casca  com  menor  espessura,  esta  é  recompensada  por 

membranas mais fortes e espessas.

 A casca do ovo apresenta milhares de poros de diâmetros variados e distribuídos 

desuniformemente, que possibilita as trocas gasosas (entrada de oxigênio e saída de gás 

carbônico)  e  perda  de  água  por  evaporação  (Souza-Soares  &  Siewerdt,  2005).  A 

intensidade desse efeito varia de acordo com o tempo de armazenamento, a temperatura 

e  a  umidade  relativa  do  local  onde  os  ovos  se  encontram armazenados  (Souza  & 

Souza,1995; Pandey  et al.,  1982, Singh & Panda, 1990, Oliveira & Oliveira, 2013). 

Nesse sentido,  a  redução da perda de peso pelo revestimento com óleo mineral,  no 

presente trabalho, indica que essa substância deve reduzir o fluxo de água através dos 

poros da casca do ovo. Mendonça  et al.  (2013) também verificaram que os ovos de 

codorna armazenados em diferentes ambientes (sem e com refrigeração), independente 

do tratamento, apresentaram menor perda de peso quando aplicado o óleo mineral sobre 

a casca.  

No caso do revestimento com gelatina, a perda de peso não diferiu em relação ao 

grupo controle. Esse resultado sugere que a gelatina não deve ser eficiente para bloquear 

ou reduzir o fluxo de água através dos poros da casca, como ocorre no caso da aplicação 

do óleo mineral. 

5.2 - Peso específico

No  ovo  fresco,  o  peso  específico  é  uma  medida  que  permite  avaliar 

indiretamente  a  qualidade  da  casca,  sem quebrar  o  ovo.  Já  foi  comprovado que  as 

variações  no  peso  específico  do  ovo  são  devidas  principalmente  a  alterações  da 

densidade  da  casca  (Oliveira  &  Oliveira,  2013).  Porém,  no  presente  trabalho,  a 
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utilização do peso específico teve outra finalidade: medir a qualidade do ovo com o 

passar do tempo de armazenagem, utilizando o princípio da densidade. Sabe-se que a 

medida  que  o  ovo  vai  ficando  mais  velho,  ocorre  aumento  da  câmara  de  ar  na 

extremidade mais alargada, pela perda de umidade e entrada de ar nos poros (Pandey et  

al., 1982). Como consequência, a densidade do ovo (relação entre massa pelo volume) 

se modifica ao longo do tempo. Quanto maior o volume da câmara de ar menor será a 

densidade do ovo e menor será a qualidade do mesmo. 

No presente trabalho, foi observado que, em função do tempo, tanto os ovos 

controle e os tratados com gelatina apresentaram redução no peso específico ao longo 

do tempo, tanto em temperatura ambiente sem refrigeração quanto sob refrigeração. Isso 

mostra que a gelatina não se mostrou eficiente no selamento dos poros e não impediu o 

aumento  da  câmara  de  ar,  permitindo,  assim,  a  redução  da  densidade  do  ovo.  Em 

contraste,  o  peso  específico  dos  ovos  tratados  com  óleo  permaneceu  superior  aos 

demais, ao longo do tempo. Isso pode ser explicado considerando dois efeitos do óleo: 

(i)  o  óleo  pode  ter  aumentado  a  massa  dos  ovos  (quanto  maior  a  massa  maior  a 

densidade); (ii) o óleo pode ter promovido o selamento dos poros da casca e, como 

consequência, a densidade permaneceu mais elevada e constante ao longo do tempo. 

Os  resultados  do  peso  específico  são  semelhantes  aos  de  Mendonça  et  al., 

(2013). Esses autores observaram redução do peso específico ao longo do tempo de 

estocagem e, além disso, os ovos não tratados tiveram menor peso específico, seguido 

do tratamento com própolis e do tratamento com óleo, que exibiu maior peso específico. 

No trabalho de Pissinati et al. (2014), onde foi avaliada a qualidade interna de ovos de 

galinha submetidos a diferentes tipos de revestimentos armazenados por 35 dias, a 25oC, 

também foi  observado  maior  eficiência  do  revestimento  com óleo  mineral.  O  óleo 

mineral  foi  o  revestimento  que  proporcionou melhor  qualidade  interna  dos  ovos de 

galinha,  enquanto  que  o  revestimento  com  gelatina  a  3%  apresentou  qualidade 

intermediária e o tratamento sem revestimento, a pior qualidade interna dos ovos.

5.3 - Peso da gema e do albúmen

Já é de conhecimento recorrente que, durante o armazenamento prolongado, há 

perda  de  água  através  dos  poros  da  casca  e,  também,  um movimento  de  água  do 

albúmen  para  a  gema  por  causa  da  pressão  osmótica  maior  da  gema.  Assim,  em 
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situações mais extremas, a gema se torna mais alargada, com menor viscosidade e com 

membranas vitelinas mais fracas. É importante salientar que essas mudanças ocorrem 

mais rapidamente à medida que a temperatura de armazenamento é aumentada (Souza-

Soares & Siewerdt, 2005).

No presente trabalho, foi possível observar que o tratamento não influenciou o 

peso da gema, comparando cada grupo em cada período de estocagem, tanto para os 

ovos armazenados em ambiente sem refrigeração quanto sob refrigeração. Em função 

do tempo,  analisando cada  grupo separado,  verifica-se ligeiro  aumento  da gema ao 

longo do tempo de estocagem tanto para os ovos tratados com gelatina e óleo quanto 

para os ovos controle, apesar do peso da gema dos grupos controle e gelatina não ter 

sido detectado diferença significativa (P>0,05). Essa tendência está de acordo com os 

resultados do trabalho de Mendonça et al. (2013), que também observaram aumento do 

peso  da  gema,  independentemente  do  tratamento  (óleo,  própolis  e  controle),  com o 

avançar do tempo de estocagem. 

Durante o armazenamento, o albúmen denso passa a se difundir com o albúmen 

fluido.  Essa  ocorrência  é  resultante,  principalmente,  do  processo  de  degradação  da 

proteína chamada de ovomucina liberando água que, antes, estava ligada as grandes 

moléculas  de  proteínas.  Dessa  forma,  há  fluidificação  do  albúmen  e  perda  da 

viscosidade  do  albúmen  mais  denso.  Devido  à  porosidade  da  casca,  haverá  trocas 

gasosas com o meio e, consequentemente, perda de CO2 e evaporação de água para o 

ambiente  externo  quando  este  apresenta  menor  umidade.  Além  disso,  o  albúmen 

também perde  água  para  gema (Oliveira  & Oliveira,  2013),  o  que  pode explicar  a 

tendência, observada nos experimentos do presente trabalho, de aumento do peso da 

gema e redução do peso do albúmen, em função do tempo de estocagem.

5.4 – pH da gema e do albúmen

As alterações no pH do albúmen e da gema estão associadas diretamente com a 

movimentação de CO2 através da casca e, consequentemente, com a fluidificação do 

albúmen. Segundo Oliveira & Oliveira (2013), nas primeiras 72 horas após a postura, é 

intensa a transformação da camada densa em líquida no albúmen, alterando o seu pH. 

Depois  desse  período,  a  transformação  continua,  mas,  de  forma  bem  mais  lenta 

(Oliveira & Oliveira, 2013). Segundo Shang et al. (2004), o pH da gema se eleva mais 
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lentamente devido a troca de ions alcalinos provenientes do albúmen por H+ presentes 

na gema.  

Singh & Panda (1990) observaram que os ovos de codorna apresentam pH da 

gema e do albúmen um pouco mais elevado do que nos ovos de galinha. No caso do 

albúmen, os autores encontraram um valor de pH de 8,45 e 8,28, no dia zero, e 9,45 e 

9,36, na terceira semana de armazenamento, em ovos de codorna e ovos de galinha, 

respectivamente,  em  temperatura  ambiente  sem  refrigeração.  No  experimento  de 

Barbiratto (2000), foi observado um leve aumento no pH da gema: 6,1, no início do 

experimento, para 6,6 e 6,4 no vigésimo sexto dia de armazenamento, em temperaturas 

ambiente sem refrigeração e com refrigeração, respectivamente. 

De forma semelhante, no presente trabalho, foi  verificado que tanto o pH da 

gema quanto o pH do albúmen apresentaram aumentos estatisticamente significativos 

em função do período de estocagem, para cada um dos grupos (controle,  gelatina e 

óleo). 

No  caso  do  pH  da  gema,  em  função  do  período  de  estocagem,  o  tipo  de 

tratamento na casca não alterou de forma estatisticamente significativa esse parâmetro. 

Por outro lado, em função dos tipos de tratamento em cada período de estocagem, os 

ovos tratados com óleo apresentaram pH do albúmen estatisticamente menor do que os 

ovos dos grupos controle e gelatina. Isso monstra que o óleo é capaz de manter o pH 

mais baixo do que os outros grupos, preservando melhor a qualidade do ovo. É mais 

uma evidência de que o óleo deve bloquear os poros da casa, evitando trocas de água e 

de gases. 
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6 – CONCLUSÃO

O presente trabalho permite inferir que a obstrução dos poros da casca dos ovos 

de codorna, pelo revestimento com óleo mineral, tem a capacidade de reduzir a perda de 

qualidade que ocorre naturalmente em função do tempo de armazenamento, tanto em 

ambiente  sem  refrigeração  quanto  sob  refrigeração.  Por  outro  lado,  a  gelatina  não 

mostrou eficiência na redução da perda de qualidade dos ovos de codorna.
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