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Resumo 

Objetivou-se avaliar a qualidade de ovos acondicionados em diferentes tipos de 

embalagens e armazenados em postos de comercialização no município de São João del 

Rei. Para tal, foram utilizados 360 ovos brancos oriundos de poedeiras Hy Line W36. 

Os ovos foram distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado em esquema 

fatorial 2x3x5 (2 ambientes de armazenamento/supermercados, 3 tipos de embalagem e 

5 períodos de avaliação: 7, 14, 21, 28 e 35 dias), constituindo 30 tratamentos com 

quatro repetições, composta de 3 ovos cada. Os parâmetros analisados foram: perda de 

peso do ovo (%), gravidade específica (g/cm³), Unidade Haugh, diâmetro médio do 

albúmen (mm), pH da gema e do albúmen,  altura de albúmen (mm), taxas de albúmen, 

casca e gema (%) e índice de albúmen. O tempo influenciou negativamente nas 

características de qualidade, tanto para os ovos armazenados em embalagens como para 

os estocados em diferentes estabelecimentos, a embalagem de plástico e o 

supermercado 1 demonstraram maior conservação da qualidade interna dos ovos.  

Palavras chave: armazenamento, componentes principais, embalagens, ovos de 

galinha, qualidade 

 

Abstract 

This study aimed to evaluate the quality of eggs packed in different types of packaging 

and stored in marketing stations in São João del Rei. To do this, they used 360 white 

eggs come from hens Hy Line W36. The eggs were distributed in a completely 

randomized design in a factorial 2x3x5 (2 storage environments / supermarkets, 3 types 

of packaging and five evaluation periods: 7, 14, 21, 28 and 35 days), constituting 30 

treatments with four replications, composed of three eggs each. The parameters 

analyzed were: egg weight loss (%), specific gravity (g / cm³), Haugh unit, albumen 

average diameter (mm), pH of yolk and albumen, albumen height (mm), albumen rates , 

shell and yolk (%) and albumen index. The weather had a negative influence on the 

quality characteristics for both eggs stored in containers and for stocked in different 

establishments, plastic packaging and the supermarket 1 showed greater preservation of 

internal egg quality. 

Keywords: storage, principal components, packaging, chicken eggs , quality 
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1- Introdução 

A produção de ovos para consumo no Brasil, em 2012, foi superior a 31,5 

bilhões de unidades e o consumo per capita de ovos pelo brasileiro passou de 148,8 

ovos por pessoa em 2011 para 162,5 ovos em 2012. Mesmo assim, esse valor é 

considerado baixo quando comparado com outros países como o México com 375 ovos 

per capita, Japão com 347 e Estados Unidos com 258 ovos. Em 2011, a exportação de 

ovos in natura, industrializados e para incubação ultrapassou 27 mil toneladas, gerando 

uma receita de US$ 41 milhões de dólares, representando apenas 2% da produção 

nacional. Desse total, 90,5% foram de ovos em casca, exportados especialmente para 

Emirados Árabes Unidos e Angola. No Brasil o Estado de Minas Gerais é segundo 

maior estado produtor de ovos atrás de São Paulo e o maior exportador em volume, 

seguido pelo Rio Grande do Sul e São Paulo (UBABEF, 2012).  

O ovo é um dos alimentos mais completos para a alimentação humana, 

apresentando uma composição rica em vitaminas, minerais, ácidos graxos e proteínas 

que reúnem vários aminoácidos essenciais de excelente valor biológico. Além disso, é 

considerado uma fonte proteica de baixo valor econômico, podendo contribuir para 

melhorar a dieta de famílias de baixa renda.  

O ovo é um importante produto de origem avícola e, por ser rico em nutrientes e 

ser de alta digestibilidade, exige alguns cuidados para que não se transforme em fonte 

de intoxicação alimentar e para que chegue ao consumidor com um bom padrão de 

qualidade. Por ser um produto perecível, deveria ser mantido sob refrigeração da 

produção ao consumo. Entretanto, este procedimento resulta em aumento do custo de 

produção e consequentemente aumento do custo para os consumidores.   

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Brasil, 1990), 

ovo fresco é aquele em casca que não foi conservado por qualquer processo industrial e 
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perderá a sua denominação de fresco, se for submetido intencionalmente a temperaturas 

inferiores a 8ºC. De acordo com a legislação, a temperatura recomendada para 

armazenamento do ovo fresco está entre 8ºC e 15ºC com uma umidade relativa do ar 

entre 70% e 90%. Se o ovo for conservado a uma temperatura inferior a 8ºC, passa a 

receber a denominação de ovo frigorificado.   

São cada vez mais crescentes as preocupações referentes à qualidade dos 

alimentos em toda cadeia produtiva e, paralelamente, aumentam a capacidade crítica 

dos consumidores, tornando-os mais seletivos com relação as suas escolhas, inclusive 

de alimentos (Pinto et al., 2004). No mercado interno, por não existir obrigatoriedade de 

refrigeração, os ovos são acondicionados, desde o momento da postura até a 

distribuição final, em temperaturas ambientes, sendo, em alguns casos, refrigerados 

apenas nas casas dos consumidores.  

  Os fatores extrínsecos como condições ambientais de produção e 

armazenamento e os intrínsecos como seus nutrientes, principalmente as proteínas, pH e 

atividade de água, são os que vão determinar a validade dos ovos com relação à 

qualidade interna e externa. 

 

1.2-Revisão de Literatura 

1.2.1- Qualidade Interna dos Ovos  

A qualidade do ovo é expressa por características que o torna aceitável pelo 

consumidor (Gardner, 1975).  

Xavier et al., (2008) observaram que embora a legislação brasileira determine 

condições internas (câmara de ar variando de 4 a 10mm; gemas translucidas, firmes, 

consistentes e sem germes desenvolvido, claras transparentes, consistentes, límpidas, 



 

3 
 

sem manchas e com as chalazas intactas) na prática, somente o peso e as características 

de casca têm sido considerados. 

Desde o inicio da produção de ovos, é importante a adoção de práticas e 

cuidados para manter a qualidade do ovo. A alimentação é um dos primeiros cuidados a 

ser tomado, pois dietas com componentes como, farinha de peixe ou óleo de fígado de 

peixe, pode proporcionar um sabor desagradável nos ovos. A coloração da gema 

também é influenciada pela alimentação, já que é da pigmentação proveniente do milho 

que proporciona a cor desejada. Portanto para manter a qualidade e uma boa produção 

de ovos, as poedeiras devem receber uma alimentação bem balanceada (Baptista, 2002).  

Desde o momento da postura, à medida que o ovo envelhece, o albúmen denso 

torna-se líquido devido a inúmeras reações químicas que ocorrem em seu interior, que 

possivelmente envolvem ácido carbônico (H2CO3) e o aumento do pH do albúmen (pH). 

O ácido carbônico, um dos componentes do sistema tampão do albúmen, dissocia-se 

formando água e gás carbônico. Sob condições naturais, este gás se difunde através da 

casca e se perde no ambiente. Devido a essa liberação, o pH do albúmen aumenta, 

diminuindo sua acidez e provocando a dissociação química do complexo proteico. 

Observa-se também a perda do peso do ovo e o movimento de líquido do albúmen para 

a gema.  Desta maneira, a qualidade interna do ovo é intensamente afetada pela 

estocagem (Romanoff & Romanoff, 1963).   

No momento da postura, o albúmen contém aproximadamente de 4 a 5mg de 

CO2 dissolvido e, em torno de 100mg de CO2 em forma de bicarbonato. A concentração 

de CO2 na gema de ovos frescos é de apenas 0,076mg/g. O aumento no pH do albúmen 

causado pela perda de CO2 através dos poros da casca depende do equilíbrio entre o 

dióxido de carbono dissolvido, íons bicarbonatos, íons carbonato e proteínas. Quanto 

mais elevada a temperatura de estocagem dos ovos, menor é a solubilidade do CO2 no 
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albúmen e mais rápida sua perda para o ambiente. A perda de CO2 provoca aumento do 

pH ocasionando a liquefação do albúmen, que se acentua rapidamente em função do 

aumento da temperatura ambiente (Karoui et al., 2006). Segundo Brake et al. (1997) o 

pH do albúmen de ovos frescos é de aproximadamente 7,8, podendo chegar a 9,5 

durante o seu armazenamento.   

A unidade Haugh, é uma medida de qualidade do ovo mais utilizada, que esta 

baseada na correção do peso do ovo, que multiplicado pelo logaritmo da altura do 

albúmen denso e corrigida por 100 (Brant et al., 1951). Rodrigues (1975) afirma que 

quanto maior o valor de unidade Haugh, melhor é a qualidade do ovo. 

A gravidade específica tem efeito indireto da qualidade do ovo, pois a mesma 

esta relacionada com o porcentual de casca (Hempe et al, 1988). A obtenção dos valores 

de gravidade específica é através da imersão dos ovos em solução salina.  

1.2.2- Efeitos do tempo e temperatura de armazenamento sobre a qualidade dos 

ovos  

A preservação da qualidade dos ovos desde a postura até seu consumo é 

essencial para uma boa comercialização, pois a qualidade do produto é o principal 

determinante para a conquista do mercado consumidor (Campos et al., 1973). 

O armazenamento tem papel fundamental na conservação dos ovos, pois é 

durante este período que ocorrem trocas de origem física, química e microbiana; 

portanto, o tempo e a temperatura devem estar ligados a outros fatores para garantir, 

assim, uma boa preservação (Souza & Siewerdt, 2005). 

Hawthorn (1983) afirma que a qualidade dos ovos é alterada por putrefação 

bacteriana e fúngica, processo que é retardado mediante armazenamento em baixas 

temperaturas ou por tratamento da casca para fechar os poros que pode ser feito com 
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silicato sódico, pasta de hidróxido de cálcio, imersão em óleo mineral e produtos 

semelhantes que resultem no fechamento dos poros. 

A legislação brasileira recomenta para ovos armazenados em casca, em um curto 

período de tempo, uma temperatura entre 4 a 12°C, com um controle de umidade 

relativa do ar e os mesmos acondicionados com a ponta menor voltada para baixo, para 

não causar pressão na câmara de ar (Brasil, 1990).  

Segundo Parnell & Jaska (1958), os ovos de consumo deveriam ser armazenados 

em temperaturas abaixo de 13ºC, para que sua qualidade interna seja preservada. Em 

climas tropicais a qualidade de ovos declina rapidamente quando mantidos em 

temperatura ambiente, sendo que sob refrigeração os ovos podem manter por 10 dias a 

qualidade semelhante àquela encontrada em ovos recentemente postos.  

Em local onde a temperatura ambiente é alta, os ovos devem ser consumidos em 

até uma semana após a postura. Estudos sobre os efeitos do clima tropical sobre a 

qualidade dos ovos mostraram que os dois fatores mais importantes que afetam a 

qualidade dos ovos durante a estocagem são a temperatura e a umidade relativa do ar. 

Por suas peculiares qualidades, o ovo é um produto de difícil armazenamento, sendo 

frágil, sujeito a alterações de sabor e exige, por seu conteúdo biologicamente ativo, 

temperaturas baixas para sua conservação (Oliveira, 1991).   

Existem vários métodos de conservação e armazenagem de ovos, como 

resfriamento rápido, revestimento de óleo e controle de umidade. Testes comprovaram 

pequenas perdas em lipídios totais, na composição dos ácidos graxos e no total de 

ácidos graxos em ovos armazenados por 40 dias a 12,8°C. Já em ovos armazenados por 

até 12 meses a 0°C, não houve mudanças quanto à distribuição lipídica e conteúdo de 

ácidos graxos (Stadelman et al., 1988). 
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De acordo com Griswold (1972), o principal método para a conservação de ovos 

é a refrigeração. Ovos podem ser armazenados em câmaras, onde a umidade é 

controlada e a temperatura é mantida não muito acima do ponto de congelamento do 

ovo (-2ºC), para minimizar a perda de umidade. A umidade deve ser tão alta quanto 

possível sem que resulte no aparecimento de mofo. Umidade de 90% ou mais poderá ser 

mantida, se a circulação de ar for boa e se a temperatura permanecer entre -1,7 e -0,6°C. 

A qualidade do ovo sob refrigeração pode ser mantida por seis meses sendo que, a 

deterioração parece ser mais rápida durante os primeiros três meses de armazenamento, 

tornando-se posteriormente mais vagarosa. 

Souza & Souza (1995) afirmam que quando mantidos sobre refrigeração (8ºC), 

os ovos apresentam médias de Unidade Haugh e índice da gema significativamente 

superiores e pH do albúmen e da gema significativamente inferiores quando 

comparados com os mantidos em temperatura ambiente (23ºC) o que faz o autor 

concluir que a refrigeração é um bom método de manutenção da qualidade interna de 

ovos. 

1.2.3- Efeitos do Tipo de embalagem sobre a qualidade dos ovos 

Segundo a Associação Paulista de Avicultura (APA), existem três tipos usuais 

de embalagens para a comercialização dos ovos, sendo utilizadas embalagens, em geral 

para 12 ou 36 ovos, de papelão, isopor e polietileno. A venda de ovos embalados 

proporciona melhor apresentação ao produto e é o melhor sistema para a 

comercialização no varejo. Os principais clientes são os supermercados, lojas avícolas e 

feiras livres. Além de acondicionar os ovos com segurança, as embalagens servem 

como veículo de divulgação comercial da granja ou de outros produtos (Souza-Soares & 

Siewerdt, 2005). 
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Apesar de a refrigeração ser um dos métodos que visam retardar o processo de 

deterioração do ovo, apenas 8% dos ovos comercializados no mercado interno são 

refrigerados no local de comercialização (Leandro et al., 2005). Assim, de acordo com 

Boiago et al.,(2006) outras formas de conservação devem ser testadas para tentar 

aumentar a vida de prateleira dos ovos. Filmes de PVC têm sido utilizados com a 

finalidade de minimizar as trocas gasosas entre o ovo e o ambiente, diminuindo as 

perdas de água e de dióxido de carbono e, consequentemente mantendo a qualidade do 

ovo. 

O ovo, por natureza, é apresentado na sua embalagem-padrão, natural, 

descartável, não reutilizável – a casca. Esta embalagem mantém o ovo limpo e sadio, 

além de lhe fornecer a necessária proteção. Ao colocarmos o ovo com as duas 

extremidades de encontro às palmas das mãos e o apertar, seria necessária uma pressão 

de aproximadamente 9 kg para quebrá-lo. Assim, pode-se considerar a casca como uma 

embalagem perfeita (Mellor, 1995). Ogden et al., (2005) afirmam que apesar dessa 

proteção natural, a casca não é suficientemente forte para resistir a todos os tipos de 

danos que ocorrem no transporte para o mercado. As perdas devido a danos da casca 

representam um dos mais importantes fatores para o cálculo dos custos na 

comercialização dos ovos. Esta é a razão pela qual devem ser usadas embalagens por 

todos aqueles que produzem e comercializam ovos, como meio de proteção.  

Entretanto, este fator está também relacionado com o consumidor que adquire 

esse produto em boas condições no supermercado e quer chegar em casa com esse 

produto nas mesmas condições que adquiriu.  

Outro problema associado à qualidade da casca do ovo é a sua manutenção sem 

quebras e rachaduras. Para isso, é necessário atenção aos detalhes de manejo com os 

ovos, que requerem tratamento cuidadoso e brando. Esses cuidados devem ser exercidos 
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não só na acumulação dos ovos na cesta, mas também durante a embalagem, usando o 

tamanho correto da embalagem cartonada, e na armazenagem, onde deve ser evitada 

pilha alta de caixa sobre os pellets, pois os ovos das caixas de baixo podem quebrar. 

Outra condição que afeta a resistência das caixas de papel corrugado é a umidade da 

câmara de estocagem onde a umidade elevada reduz o tempo hábil de manutenção da 

resistência das embalagens (Vicenzi, 1996). 

Rodrigues (1998) analisando a atitude dos consumidores, assim como de 

varejistas, atacadistas e produtores, em relação a qualidade sanitária dos ovos da região 

de Campinas, verificaram que uma porcentagem elevada das entrevistadas considerou 

como pouco importante ou indiferente o uso de embalagens. Deve-se destacar que se 

reutilizada ela pode ser um veículo de contaminação do ovo. Acredita-se que as 

embalagens deveriam possibilitar a visualização do produto, sem que fosse necessário 

violá-las. Elas devem também proteger o alimento evitando que este trinque, o que 

poderia vir a comprometer sua qualidade sanitária (Magalhães, 2007). Souza et al. 

(1998) armazenaram ovos de galinha de casca branca e casca marrom durante 21 dias, 

simulando condições “ambiente”, a temperaturas de 27,2 ± 2,6°C e umidade de 68 ± 

5%. Os ovos foram colocados em diferentes tipos de embalagens: filme plástico de 

poliéster termoencolhível com espessura de 15m, filme plástico coextrusado B900 com 

espessura de 50m, filme plástico coextrusado PD961EZ com espessura de 15m; outro 

grupo de ovos foi tratado com óleo mineral. Analisando estes ovos semanalmente, foi 

constatado que a qualidade dos mesmos diminuiu com o passar do tempo, 

independentemente da proteção utilizada. Verificou-se, no entanto, que o óleo mineral 

foi o mais eficiente e manteve a qualidade do ovo intacta durante 14 dias, seguido dos 

filmes coextrusados (Souza-Soares & Siewerdt, 2005). 



 

9 
 

Trabalhos apontam que a deterioração dos ovos de galinhas e codornas em 

temperatura ambiente é maior do que quando conservados em geladeira, entretanto, 

pouco se tem estudado sobre o efeito da embalagem na qualidade do produto final, bem 

como a existência da interação entre temperatura, tipo de embalagem e tempo de 

estocagem. 

Uma vez que a avicultura de postura tem se tecnificado e profissionalizado ao 

longo dos últimos anos o reflexo dessa profissionalização é o crescimento do consumo 

de ovos e a conquista de novos mercados. O objetivo principal em produzir ovos para 

consumo humano é proporcionar ao consumidor a qualidade original desse produto, 

entretanto, não são raros os problemas relacionados com a qualidade do ovo devido sua 

manutenção nos canais de comercialização.  

2- Objetivo 

Diante do exposto, objetivou se avaliar a qualidade de ovos acondicionados em 

diferentes tipos de embalagens e armazenados em postos de comercialização no 

município de São João del Rei. 

 

3- Metodologia  

Foram utilizados 360 ovos brancos oriundos de poedeiras da linhagem Hy Line 

W36. Os ovos foram gentilmente cedidos pela Granja Iana, localizada na cidade de 

Pouso Alto- MG, que comercializa ovos nos supermercados de São João del-Rei. 

O experimento foi realizado no mês de julho, durante as férias acadêmicas, com 

duração de 35 dias.  

Os ovos, recém postos, foram conduzidos ao laboratório de Nutrição Animal do 

Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de São João del-Rei, onde foram 

pesados e separados de acordo com o respectivo tratamento experimental (Figura 1). 
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Figura 1: Preparação inicial do experimento. A) Numeração dos ovos 

(marcação); B) Pesagem; C) Armazenamento nas embalagens de isopor, celulose e 

plástico.  

Os ovos foram distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado em 

esquema fatorial 2x3x5 (2 ambientes de armazenamento/supermercados, 3 tipos de 

embalagem e 5 períodos de avaliação: 7, 14, 21, 28 e 35 dias), constituindo 30 

tratamentos com quatro repetições, composta de 3 ovos cada 

Inicialmente todos os ovos foram pesados individualmente, encaminhados aos 

supermercados para o armazenamento de relevante impacto comercial na cidade de São 

João del Rei (Figura 1 B e C), acondicionados em embalagens de isopor, plástico ou 

celulose (Figura 1 C), sendo realizadas avaliações semanais durante um período de 5 

semanas, constituindo 5 tempos de avaliação (7, 14, 21, 28 e 35 dias de 

armazenamento).  No supermercado os ovos ficaram submetidos às mesmas condições 

que os ovos expostos ao público para comercialização. Junto às caixas dos ovos, em 

cada supermercado, foi instalado um termômetro para avaliação diária da temperatura. 

De acordo com os tempos de armazenamento os ovos das diferentes embalagens  

foram retirados dos supermercados e procedeu-se a avalição dos mesmos valendo-se 

dos seguintes parâmetros: perda de peso do ovo (%), gravidade específica (g/cm³), 

Unidade Haugh, diâmetro médio do albúmen (mm), pH da gema e do albúmen,  altura 

de albúmen (mm), taxas de albúmen, casca e gema (%). 
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 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 através de balança 

digital com precisão de 0,001g.  

Logo após a pesagem, a gravidade específica dos ovos foi determinada através 

da imersão dos ovos em soluções salinas com densidade variando de 1,030 a 

1,090g/cm³, com intervalos de 0,005g/cm³, devidamente calibradas por meio de um 

densímetro (OM-5565, Incoterm).  

Imediatamente após a mensuração da gravidade específica, os ovos foram 

quebrados e procedeu-se a avaliação do diâmetro e altura da gema e Unidade Haugh 

(UH), com o auxílio de micrometro da marca AMES, modelo S-8400 e paquímetro 

digital (Figura 2).  Os valores das UH foram calculados usando a fórmula:  

UH = 100.log [H + 7,57 – 1,7.W
0, 37

] (Brant et al., 1951).  Sendo:      

      H: a altura do albúmen em milímetros e  

      W: o peso do ovo em gramas.   

 

Figura 2: Obtenção da medida da altura de gema. 

 

A qualidade interna foi avaliada segundo o Programa de Controle da Qualidade 

preconizado pelo “USDA” que define as condições que devem ser encontradas desde 

quando o ovo é produzido até o seu consumo pela população. Para tal, ovos 

considerados de qualidade excelente (AA) devem apresentar valores de UH superiores a 
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72, ovos de qualidade alta (A), entre 60 e 72 UH e ovos de qualidade inferior (B), com 

valores de UH inferiores a 60 (USDA, 2000). Após proceder a avaliação da UH os ovos 

tiveram a gema pesada (Figura 3 A) as cascas foram lavadas e expostas ao ar, por dois 

dias, para posterior pesagem. O peso do albúmen foi obtido subtraindo-se do peso do 

ovo o peso da gema e o da casca.  

As três gemas e os três albumens, correspondentes a cada repetição, foram 

agrupados para que fosse medido o pH (pHmetro portátil DM-2P, Digimed) de cada 

componente (Figura 3 B).   

 

Figura 3: Obtenção dos parâmetros internos. A) Peso da gema; B) pH de gema e 

albúmen. 

Os dados obtidos para cada parâmetro avaliado foram submetidos a análises 

descritivas e as médias entre cada um dos parâmetros avaliados pelo teste Tukey a 5% 

de significância estatística foi utilizando o programa Sistema para Análises Estatísticas 

R Cran (2014).  

A fim de responder os objetivos propostos utilizou-se, como uma das técnicas de 

análise multivariada dos dados, a Análise de Componentes Principais (ACP). 

 A ACP visa a redução dimensional, permitindo a análise simultânea de um 

grande número de variáveis, o que a torna indicada para a identificação de relações 
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sistemáticas, de interdependências, entre variáveis (Cunha, 2009; Hair, Anderson, 

Tatham, & Black, 2005).  

Nota se no gráfico de dispersão dos escores da primeira e segunda componentes 

principais, identifica, através da representação dos valores discretizados por pontos 

organizados, os níveis de similaridade e associação entre as variáveis (Greenacre, 1992; 

Greenacre & Hastie, 1987). Os pontos mais próximos possuem similaridade (Hair et al., 

2005).  

Um dos elementos observados no gráfico de dispersão é a contribuição de cada 

componente principal na ponderação dos dados, ou seja, o quanto cada eixo explica 

percentualmente a informação explicitada (Cunha, 2000).  

4 – Resultados e Discussão 

 Os valores de temperatura máxima e mínima registrada semanalmente durante o 

período experimental estão apresentados na tabela 1. 

Tabela 1: Temperatura máxima e mínima registradas de dois supermercados durante o 

período experimental. 

 

Temperaturas °C ± Desvio Padrão 

Período (semanas) 
Supermercado 1 Supermercado 2 

 

Máxima Mínima Máxima Mínima 

7 20,66±2,33 15,66±3,20 22,78±2,99 18,42±2,92 

14 22,00±2,16 15,50±4,35 22,20±0,83 16,60±0,54 

21 20,60±1,67 15,40±1,30 19,40±1,81 19,00±1,87 

28 20,40±1,51 13,80±0,83 19,85±2,79 17,85±3,57 

35 19,40±1,94 15,33±1,67 22,25±0,85 17,00±1,82 

Médias  20,62±1,92 15,13±2,27 21,29±1,85 17,77±2,14 

  

Os ovos foram estocados em prateleira convencional, próximos aos produtos 

hortifrúti. No supermercado 1, os ovos foram estocados na ultima prateleira, próximo ao 

chão e ao lado de prateleiras de verduras e legumes, no supermercado 2 foram estocados  

no segundo andar da prateleira e em contato com a prateleira de mexerica, por este 

motivo foi observado elevadas temperaturas, pois estavam em temperatura ambiente e 
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não refrigerado como o recomendado para que os ovos mantenham melhor estado de 

conservação, a temperatura ideal é de 10 a 15°C (Lana, 2000).  

Os valores obtidos para as variáveis de qualidade de ovos estão apresentados na 

tabela 2.  

Tabela 2. Avaliação do período de armazenamento e do tipo de embalagens 

sobre os parâmetros de qualidade de ovos. 

Tipos de Armazenamento 
Período de estocagem (dias) 

Média 
7 14 21 28 35 

Perda de peso (%) 
      

Isopor 0,945b 1,708b 2,102bB 2,962aAB 3,971aAB 2,338B 

Plástico 0,997d 1,407cd 1,629bcB 2,292abB 3,589aB 1,983B 

Celulose 1,351d 2,326cd 3,060bcA 3,981abA 4,991aA 3,142A 

Média 1,098a 1,814ac 2,264ab 3,078a 4,184a 
 

Gravidade específica (g/cm³) 
      

Isopor 1,081ab 1,075a 1,069ab 1,060b 1,044b 1,074A 

Plástico 1,085 1,078 1,074 1,064 1,053 1,071AB 

Celulose 1,077 1,067 1,056 1,048 1,036 1,056B 

Média 1,08a 1,07a 1,07ab 1,056b 1,044b 
 

Unidade Haugh 
      

Isopor 72,866a 61,400b 56,607b 45,677c 38,797c 55,069 

Plástico 74,428a 59,200b 52,031bc 43,650c 45,526c 54,967 

Celulose 72,188a 58,023b 56,268b 41,89c 41,602c 53,994 

Média 73,161a 59,541b 54,969b 43,739c 41,975c 
 

Diâmetro médio de Albúmen (mm) 
      

Isopor 86,454b 99,135b 104,808ab 130,592a 132,124a 110,623 

Plástico 86,456d 110,658cd 117,784c 131,281ac 146,853a 118,606 

Celulose 88,506b 105,948b 115,646a 114,232ab 135,889a 112,044 

Média 87,139d 105,247c 112,746bc 125,368b 138,289a 
 

pH gema 
      

Isopor 6,06b 6,07b 6,14ab 6,23ab 6,40a 6,18 

Plástico 6,07b 6,11b 6,21b 6,32ab 6,49a 6,24 

Celulose 6,10b 6,05b 6,23ab 6,34a 6,40a 6,224 

Média 6,08c 6,08c 6,19bc 6,30b 6,43a 
 

pH álbumen 
      

Isopor 9,43c 9,53bc 9,62ab 9,67a 9,61ab 9,57 

Plástico 9,39c 9,52bc 9,64ab 9,71a 9,57ab 9,57 

Celulose 9,31c 9,48b 9,63ab 9,71a 9,62ab 9,55 

Média 9,38d 9,51c 9,63b 9,70a 9,60b 
 

Altura do albúmen (mm) 
      

Isopor 5,51a 4,26b 4,08b 2,98c 2,48c 3,86 
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Plástico 5,75a 4,05b 3,47bc 2,80cd 2,56d 3,73 

Celulose 5,43a 3,90b 3,76b 2,69c 2,67c 3,69 

Média 5,56a 4,07b 3,77b 2,82c 2,57c 
 

Taxa de albúmen (%) 
      

Isopor 64,27 62,24 63,53 62,38 61,66 62,82A 

Plástico 62,65 61,33 61,78 61,44 60,03 61,45B 

Celulose 64,86 63,77 61,36 62,01 60,75 62,55AB 

Média 63,93a 62,45ab 62,22ab 61,94b 60,81b 
 

Taxa de gema (%) 
      

Isopor 26,302 28,050 26,662 27,655 28,474 27,429B 

Plástico 27,794 28,876 28,568 29,185 29,862 28,857A 

Celulose 26,100 26,627 28,985 28,110 29,375 27,839AB 

Média 26,732b 27,851a 28,072a 28,317a 29,237a 
 

Taxa de casca (%) 
      

Isopor 9,43 9,71 9,81 9,97 9,87 9,76 

Plástico 9,56 9,80 9,65 9,37 10,10 9,70 

Celulose 9,04 9,72 9,65 9,88 9,88 9,63 

Média 9,34b 9,74a 9,70a 9,74a 9,95a 
 

Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes nas colunas diferem pelo teste de Tukey (p<0,05); 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes nas linhas diferem pelo teste de Tukey (p<0,05).  

Houve interação (p<0,05) entre o período de estocagem e o tipo armazenamento 

para as variáveis, diferença de peso e unidade Haugh.  

Os ovos apresentaram diferença de peso no decorrer do período, porém aos 28 e 

35 dias houve uma acentuada diferença de peso, diferindo para a embalagem de plástico 

que apresentou menor diferença de peso comparada com os ovos armazenados em 

isopor e celulose. 

A unidade Haugh também apresentou diminuição com o passar do tempo. 

Houve diferença para a embalagem de plástico aos 21 dias de estocagem comparando 

com as demais embalagens, assemelhando com o observado por Piccinin et al., (2004), 

ao estudar ovos de codornas japonesas armazenados em temperatura ambiente (25ºC), 

observou também maior perda de qualidade comparada aos ovos mantidos a 4ºC. 

Contudo, comparando o tipo de embalagem, plástico e isopor, em refrigeração, 

constatou menor valor de UH para os ovos acondicionados em plástico. Entretanto há 
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poucos estudos que confirmem a relação da qualidade de ovos com o tipo de 

embalagens. 

O período de armazenamento foi um fator importante na conservação da 

qualidade dos ovos, apresentando efeito significativo (p<0,05) para as variáveis, 

gravidade específica, unidade Haugh, altura do albúmen, taxa de albúmen, dos valores 

diâmetro médio do albúmen, pH da gema e albúmen, taxa de casca e gema e diferença 

de peso. 

A FAO (2003) afirma que a perda comum do peso para ovos de galinha 

comercial é entre 2 a 3%, o que não foi observado no presente trabalho aos 28 e 35 dias, 

com valores superiores a 3%. 

Véras et al. (2000) constataram que a diferença de peso aumenta com o tempo de 

armazenamento e é mais intensificado pela temperatura e umidade. Concordando com 

Barbosa et al. (2008) que evidenciaram diferença de peso quando não há nenhum 

controle na umidade e temperatura durante o armazenamento. 

Para os valores de gravidade específica, foram observados diferenças aos 21 dias 

de estocagem, demonstrando que após três semanas de armazenamento há uma redução 

da qualidade do ovo. Concordando com o observado por Brito (2013), analisando ovos 

de consumo armazenado em ambiente. 

Salvador (2011) & Santos et al. (2009), afirmaram que a redução da gravidade 

específica pode ser devido ao aumento da câmara de ar ocasionado pela perda de água 

por evaporação, que por sua vez e mais acentuada com a exposição em altas 

temperaturas. 

No presente trabalho, os valores de unidade Haugh foram decrescendo com o 

tempo, porem aos 7 dias comparados aos demais períodos de estocagem, apresentou 

uma boa qualidade interna, já que um valor de UH acima de 60 é considerado de 
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qualidade. O Programa de Controle da Qualidade preconizado pelo United States 

Department of Agriculture (USDA) define as condições que devem ser encontradas 

desde quando o ovo é produzido até o seu consumo pela população. Para tal, ovos 

considerados de qualidade excelente (AA) devem apresentar valores de UH superiores a 

72; ovos de qualidade alta (A), entre 60 e 72 UH, e ovos de qualidade inferior (B), com 

valores de UH inferiores a 60 (USDA, 2000). 

A temperatura de armazenamento do ovo também exerce influência nos valores 

de unidade Haugh, sendo que ovos armazenados em temperaturas mais altas apresentam 

resultados mais baixos de UH (Keener et al., 2006; Xavier et al., 2008; Oliveira et al., 

2009). 

A redução dos valores de UH, de acordo com a afirmação de Pandey et al. 

(1982), pode ser causado pela diminuição da altura do albúmen denso, isso devido a 

perda de água e dióxido carbono, provocando assim a elevação do pH com consequente 

queda da cadeia de mucina e proteínas presentes no albúmen, levando ao aumento dos 

diâmetros médios devido sua liquefação e a diminuição da sua altura.  

Segundo os autores Silversides & Budgell, (2004); Leandro et al., (2005), 

Carvalho et al., (2007), com a estocagem dos ovos em temperatura ambiente, ocorre 

uma redução da qualidade interna dos ovos ao longo do tempo, verificado com o 

aumento do pH de gema e albúmen e diminuição da altura do albúmen, com 

consequente diminuição dos valores de UH.  Tal fato também foi observado neste 

trabalho em que obteve-se semelhança nas características, altura do albúmen, unidade 

Haugh e pH da gema e albúmen com redução da qualidade após 7 dias. 

Li-Chan et al.,(1994), também constataram que de acordo com o tempo de 

armazenamento de ovos, há uma perda de gás carbônico e como consequência um 
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aumento da alcalinidade dos ovos, além de diversas reações químicas no seu interior 

envolvendo o ácido carbônico (H2CO3). 

Para a taxa de casca, houve diferença significativa (p<0,05) a partir dos 7 dias, 

porém não apresenta modificações físicas com o passar do tempo. 

A taxa de gema apresentou efeito significativo (P<0,05) a partir dos 7 dias de 

armazenamento, concordando com os resultados de Carvalho el al. (2003b), que 

verificou maior percentual de gema para ovos acima de 9 dias. De acordo com Moreng 

& Avens (1990), o albúmen fluido, por osmose, atravessa a membrana vitelínica e é 

retido na gema, deste modo, a taxa de albúmen tende a diminuir com o tempo, o mesmo 

observado no presente estudo. A membrana vitelínica é enfraquecida pelo aumento de 

seu volume, por consequência do excesso de água. 

O tipo de armazenamento apresentou diferença significativa (p<0,05) para os 

parâmetros diferença de peso, gravidade específica, taxa de albúmen e taxa de gema.  

No presente estudo, constatou se que as embalagens de isopor e plástico 

mostraram maior efetividade na diminuição da perda de peso e gravidade específica. A 

embalagem de plástico foi a que mostrou menos na redução da taxa de albúmen, porém 

maior taxa de gema, isso indica que houve maior transferência de albúmen para gema e 

pouco perda de albúmen por evaporação (embalagem plástica cria uma barreira à troca 

gasosa entre o ovo e o ambiente, retardando a liquefação do albúmen denso). Piccinin et 

al. (2004) verificaram que ovos de codornas submetidos à refrigeração e armazenados 

em embalagem de plástico apresentaram perda na qualidade mais lenta do que ovos 

estocados em embalagem de papel e isopor. Entretanto, os resultados encontrados por 

Ramos et al., (2008), que não observaram diferença significativa (p<0,01) nas 

características de qualidade interna (taxa de gema) dos ovos acondicionados em 

embalagens aberta ou fechada.  
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Foi observado efeito de interação (p<0,05) entre os diferentes supermercados e 

os tempos avaliados para as variáveis, perda de peso (DPP), unidade Haugh (UH), 

diâmetro médio de albúmen (Dmedio) e altura de albúmen (Alalbum). 

As influências dos diferentes tipos de supermercados dentro dos cinco períodos 

de estocagem estão apresentadas na tabela 3.  

Tabela 3: Parâmetros de qualidade de ovos estocados em dois distintos 

supermercados da cidade de São João del Rei, avaliados em diferentes períodos de 

estocagem.  

Supermercados 

 

Período de estocagem (dias) 

7 14 21 28 35 

Perda de peso (%) 
     

Supermercado 1 1,072c 1,703bc 1,977b 2,490bB 3,726aB 

Supermercado 2 1,074d 1,925cd 2,581c 3,666bA 4,641aA 

Gravidade específica (g/cm³)      

Supermercado 1 1,081 1,075 1,070 1,062 1,049 

Supermercado 2 1,081ab 1,099a 1,062ab 1,053b 1,039b 

Unidade Haugh      

Supermercado 1 74,406a 60,534b 54,832b 47,868cA 44,554c 

Supermercado 2 71,915 58,548 56,784 39,610B 39,396 

Diâmetro médio Albúmen      

Supermercado 1 85,454c 105,005bc 108,037b 110,241bB 131,495a 

Supermercado 2 89,224c 105,490bc 118,508b 140,496aA 145,082a 

pH gema      

Supermercado 1 6,08bc 6,07c 6,18bc 6,28ab 6,44a 

Supermercado 2 6,07c 6,09c 6,20bc 6,31ab 6,42a 

pH álbumen      

Supermercado 1 9,40c 9,52b 9,63ab 9,70a 9,58b 

Supermercado 2 9,35c 9,50b 9,64a 9,69a 9,62a 

Altura do albúmen      

Supermercado 1 5,71a 4,20b 3,71bc 3,16cdA 2,89dA 

Supermercado 2 5,40a 3,94b 3,79b 2,49cB 2,25cB 

Taxa de albúmen (%)      

Supermercado 1 64,50a 62,95a 62,40a 62,18a 61,28b 

Supermercado 2 63,36 61,94 62,02 61,71 60,34 

Taxa de gema (%)      

Supermercado 1 26,261 27,240 27,833 28,303 28,827 

Supermercado 2 27,189 28,461 28,336 28,330 29,646 

Taxa de casca (%)      

Supermercado 1 9,24 9,81 9,76 9,52 9,89 

Supermercado 2 9,45 9,68 9,64 9,96 10,01 

Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes nas colunas diferem pelo teste de Tukey (p<0,05); 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes nas linhas diferem pelo teste de Tukey (p<0,05). 
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Com o passar do período de estocagem os ovos em ambos os supermercados, 

apresentaram diferença de peso e uma diminuição na unidade Haugh. A partir dos 28 

dias, pode se notar que o supermercado 1 apresentou menores valores de diferença de 

peso e maiores para unidade Haugh comparado com o supermercado 2, devido aos 

valores médios de temperatura serem maiores no supermercado 2. 

Resultados semelhantes foram observados por Alleoni & Antunes (2001) ao 

estudar a influência da temperatura sobre a qualidade de ovos armazenados a 25°C por 

vinte dias. Já em temperatura de armazenamento a 5ºC por 10 dias, Samli et al. (2005) 

não observaram diminuição do peso dos ovos. Entretanto, durante o armazenamento a 

21ºC, a perda de peso dos ovos aumentou de 0,65 para 1,03g, com cinco e dez dias de 

armazenamento, respectivamente. 

O diâmetro médio de albúmen apresentou um acentuado aumento com o passar 

do tempo, aos 28 dias, porem no supermercado 1, menor valor. A altura do albúmen 

diminuiu claramente aos 28 e 35 dias nos dois supermercados, sendo o supermercado 2  

apresentando menor altura. 

Estes resultados são justificados pela correlação entre altura o albúmen denso e 

peso dos ovos no cálculo da unidade Haugh. Stadelman & Cotterill (1995) consideram o 

albúmen como um sistema proteico consistindo de fibras de ovomucina em solução 

aquosa de inúmeras proteínas globulares. A conalbumina é uma proteína globular que, 

por ação da alta temperatura, vai se alargando e ficando mais fibrosa, determinando um 

aumento na viscosidade. Os ovos estocados no supermercado 1 obtiveram os valores 

médios de unidade Haugh maiores que os do supermercado 2 demonstrando, com isso, 

uma maior estabilidade das proteínas. 

De acordo com Xavier et al. (2008) após a postura, devido a inúmeras reações 

químicas que ocorrem no interior do ovo, devido ao seu envelhecimento, o albúmen 
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denso vai se liquefazendo. Este fato ocorre devido  ao aumento do pH do albúmen, que 

por sua vez é influenciado pela temperatura e a perda de água e dióxido de carbono 

através dos poros da casca.  

Romanoff & Romanoff (1949) também constatam mudanças na qualidade dos 

ovos com o passar do tempo, relatam que o ovo perde água e dióxido de carbono (CO2) 

continuamente durante a estocagem, fazendo com que ocorra desequilíbrio do sistema 

tampão de ácido carbônico (H2CO3), induzindo à liquefação do albúmen denso e, por 

conseguinte, o aumento do diâmetro do albúmen à diminuição da sua altura e à redução 

dos valores de unidade Haugh. A baixa temperatura age inibindo a ação da enzima 

anidrase carbônica, enzima responsável pelo funcionamento do sistema tampão do 

H2CO3, retardando o processo de deterioração da qualidade interna do ovo (Romanoff 

& Romanoff, 1949). 

 

4.1 – Análises dos Componentes Principais 

A Análise dos Componentes Principais tem como vantagem reduzir a dinmenção 

dos dados em uma análise simultânea de um grande número de variáveis. Na avaliação 

conjunta das variáveis: perda de peso do ovo (DPP %), gravidade específica (GE 

g/cm³), unidade Haugh (UH), diâmetro médio do albúmen (Dmedio) mm), pH da gema 

e do albúmen (PHG e PHA),  altura de albúmen (Alalbum mm), taxas de albúmen 

(Txalbu) e casca e gema (Txcasca e Txgema %) através da Análise de Componente 

Principal (ACP), os dois primeiros componentes principais explicaram 67,1% da 

variabilidade entre os parâmetros considerados no estudo da qualidade dos ovos em 

estudo, sendo 50,0% no primeiro componente e 17,1% no segundo (Figura 1).  

O escore para o primeiro componente de cada unidade amostral pode ser 

descrito pela combinação linear das variáveis conforme a seguinte equação: 
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CP1= -0,350DPP +0,211 GE +0,408 UH+ (-0,370 Dmedio)+ (-0,281 PHG)+ (-0,304 

PHA)+ 0,411 Alalbum+ 0,282 Txalbum+ (-0,195 Txcasca)+ (-0,267 Txgema) 

 

Para o segundo CP a equação será: 

CP2 = -0,227 DPP + 0,194 GE+ 0,187 UH+ (-0,066 Dmedio)+ (-0,191 PHG)+ (-0,149 

PHA)+ 0,160 Alabum+ (-0,578 Txalbum)+ 0,385 Txcasca+ 0,552 Txgema 

A partir destas equações é possível apresentar os resultados em um gráfico de 

dispersão bidimensional. 

 

Figura 1 - Gráfico de dispersão dos escores da primeira e segunda a Análise 

Componentes Principais (ACP) e dos períodos de armazenagem (dias) em relação à 

qualidade de ovos do atributo impressão global para ovos de galinha armazenados em 

três embalagens (isopor, celulose e plástico) e dois tipos supermercados. 

Conforme pode ser observado na figura 1, os elementos de um mesmo período 

tendem a agrupar-se, ocupando a mesma região no gráfico dos escores. Com base nestas 

relações, podemos inicialmente tentar inferir alguma interpretação para as componentes 

principais. Na figura 1, é interessante notar a disposição das variáveis ao longo de CP1, 
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que modela 50,0% da variância da matriz de dados. Isto está condizente com a 

variação da qualidade dos ovos no decorrer do período, influenciada principalmente 

pelas variáveis altura do albúmen, unidade Haugh, diferença de peso, diâmetro médio 

do albúmen e pH do albúmen.  

As tendências observadas das CPs foram confirmadas através do gráfico dos 

loading obtido pela análise de componentes principais (ACP) (Figura 2). As variáveis 

formaram um agrupamento devido ao alto grau de similaridade, distinguidos pelo grau 

de importância para a conservação da qualidade físico química dos ovos de galinha. 

DPP: perda de peso em porcentagem do ovo; GE: gravidade específica; UH: unidade haugh; Dmedio: diâmetro médio do albúmen; 
PHG: pH da gema; PHA: pH do albúmen; Alalbum: altura do albúmen; Txgema: taxa de gema; Txalbu: taxa de album; Txcasca: 

taxa de casca. 

Figura 2 – Gráfico dos loadings das variáveis de qualidade do ovo de galinha. 

 

De acordo com a figura 2, podemos identificar quais são as variáveis que mais 

influenciaram na qualidade dos ovos. Pode-se inferir, observando o comportamento das 

variáveis do componente principal 1 (50,0%), proferir que a UH, Alalbum, e GE, são as 

que mais têm influencia na qualidade dos ovos, pois estão localizadas em uma área 

positiva do gráfico. No que se refere ao Dmedio, PHA, PHG e DPP, estão em lados 
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opostos das variáveis de maior impacto, isso significa que, quando uma variável 

aumenta a outra tende a diminuir.  

Resultados semelhantes foram observados por Campos et al. (1973) APUD 

Baptista (2002) em temperaturas ambiente, à medida que aumenta o tempo de 

armazenamento há um aumento da média de pH do albúmen de ovos de galinha. 

Concluíram que o pH influencia na UH, pois a degradação do albúmen está relacionado 

com o aumento do seu pH, já que está diretamente ligado à perda do estado gel e 

fluidificação, ou seja, quanto mais velho o ovo, maior o pH. Constataram também, que a 

deterioração do albúmen é mais rápida em temperaturas mais elevadas. Observações 

essas que coincide com as de Pandey et al. (1982) e Pardi (1977). 

Alleoni & Antunes, (2001) verificaram que ovos recém-postos, apresentam um 

pH de albúmen entre 7,6 e 7,9; com o decorrer do tempo, ele vai envelhecendo devido a 

liberação de dióxido de carbono, atingindo um pH 9,5. 

Baptista (2002), analisando o pH da gema de ovos codorna armazenados a 25ºC, 

observou uma elevação discreta, só atingindo o pH7 aos 15º dia.   

 As Txgema e txcasca e txalbum, têm uma menor influência na qualidade, pois 

estão relacionadas ao componente principal 2 (17,1%). 

A porosidade dos ovos de acordo com Llobet et al. (1989)  na decorrência do 

envelhecimento das aves, ocorre um aumento de 20% no peso do ovo, porém não ocorre 

aumento proporcional no peso da casca. Todo cálcio presente para formação da casca do 

ovo precisa ser distribuído por uma superfície maior, facilitando uma maior troca gasosa 

do interior dos ovos para o meio externo e condutância de vapores de água. 

Muitos autores constatam que a espessura da casca esta relacionada com a 

espessura da casca existente, e tem maior importância quando são produzidos no intuito 

de destina los à produção de pintos, constatam Peebles & Brake (1985). 
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5 – Conclusões 

O período de estocagem interfere negativamente nas características de qualidade 

interna dos ovos. A embalagem de plástico e isopor apresentam melhores resultados 

para diminuição da perda de peso e gravidade específica, sendo a de plástico mais 

indicada. O supermercado 1, apresentou melhor condições de armazenamento. 
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