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RESUMO 

 

O ovo, um dos alimentos mais completos que existe, é composto de proteínas, lipídeos, 

vitaminas, ácidos graxos essenciais, glicídios e minerais. A indústria de processamento de ovos 

produz uma ampla variedade de produtos como ovo líquido refrigerado, congelado e em pó, 

com ou sem a adição de sacarose, sal ou outros componentes. A industrialização de ovos 

aumenta a segurança bacteriológica devido a submissão do mesmo ao processo de 

pasteurização, pois este tem como objetivo assegurar a ausência de qualquer bactéria patogênica 

nos produtos de ovos e ainda facilita o andamento de outras indústrias que dependem de grande 

quantidade de ovos para a produção de seus produtos. A qualidade do ovo possui vários 

aspectos a depender de fatores como a qualidade da sua casca, a qualidade interna, resistência 

à manipulação, idade das aves, além de fatores nutricionais (cálcio, fósforo, vitaminas, 

qualidade da água e contaminação do alimento), a genética e condição sanitária das aves. 

Analisou-se neste trabalho os ovos antes e após a pasteurização, sendo ovos do tipo A (ovos 

sujos) e B (ovos trincados) de forma microbiológica: contagem padrão, coliformes a 45º C/ mL, 

estafilococos coagulase positiva/ mL, Salmonella sp/25 mL, além do shelf life.  E as análises 

físico-químicas foram: sólidos totais, pH, coloração, lipídeos e proteína. A análise estatística 

utilizada foi o teste de média Tukey, o qual mostrou que houve diferença estatística significativa 

a 5% em todos os aspectos físico-químicos analisados (sólidos totais, pH e cor), na comparação 

do ovo A e B, com exceção da coloração dos ovos pasteurizados tipo A e B.  Durante todo o 

tempo de armazenamento os ovos pasteurizados tipo B se mantiveram superior ao pasteurizado 

tipo A; em relação aos parâmetros avaliados, o que comprova que realmente a idade da galinha 

interfere nos sólidos totais; do ovo. O pH se manteve quase constante durante o período de 

armazenamento, para os ovos pasteurizados, porém pode-se observar que depois que o ovo não 

está mais apto ao consumo, este apresentou uma redução do pH, isto ocorreu depois da validade 

estabelecida pelo fabricante, a idade da poedeira não interferiu nas análises de pH.  

Palavras-chave: Ovos; pasteurizados; qualidade; refrigerado. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O ovo é um corpo unicelular composto de protoplasma, vesículas germinativas e 

envoltórios, tendo como partes principais, a casca, a membrana da casca, a clara e a gema, 

contém também os nutrientes essenciais para nutrir o gérmen da sua espécie. Sua denominação 

genérica identifica apenas o ovo de galinha, para outras aves a sua espécie é indicada à frente 

do nome ovo (SOUZA-SOARES & SIEWERDT, 2005). 

De acordo com os autores Austic & Nesheim (1990); Khatounian (2001); e Terra (2008), 

o ovo é um dos alimentos mais completos para a alimentação humana, cuja composição 

apresenta uma proteína de excelente valor biológico, formada por aminoácidos essenciais, que 

o organismo não produz e por isso necessita ingerir pela alimentação (DORAZIO, 2017), além 

de minerais, vitaminas, e ácidos graxos. Considerado pela indústria um ótimo ingrediente pelas 

suas ótimas propriedades funcionais (ARAÚJO LOPES et al., 2012) que proporcionam aos 

alimentos, cor, viscosidade, geleificação, emulsificação e formação de espuma (SARCINELLI, 

M. F.; VENTURINI, K. S.; SILVA, L.C., 2007).  

A ave transforma recursos alimentares de menor valor biológico em um produto com alta 

qualidade nutricional para o consumo humano, essa transformação é influenciada pela fisiologia 

da ave a depender do seu aporte nutricional envolvendo a sua alimentação, o ambiente de 

criação e o manejo das aves (SOUZA-SOARES & SIEWERDT, 2005). 

O ovo é rico em vitamina A, possui ação antioxidante por meio dos carotenoides luteína 

e zeaxantina, que dão cor a gema, essenciais para a proteção dos olhos da ação da luz, além de 

evitar a degeneração macular relacionada a idade, pois a presença de gorduras no ovo favorecem 

a absorção destes carotenoides pela célula (IOB, 2013). Além disso, o ovo é um dos poucos 

alimentos que possui vitamina D, vitamina lipossolúvel, responsável pela deposição do cálcio 

ósseo e também importante na prevenção de diabetes e doenças cardiovasculares. Possui ainda 

vitaminas E (tocoferol) e K, além de minerais como cálcio, ferro, fósforo, manganês, magnésio, 

cobre, selênio e o zinco, contendo cerca de 50% das necessidades diárias do adulto de acordo 

com o Instituto Ovos Brasil (2013). 

Por ser, um produto acessível, saboroso e barato tem sido cada vez mais estudado, pois 

desde de 1968 tornou-se um alimento que não fazia bem a saúde, que gerava o aumento de 

colesterol, porém, segundo Instituto Ovos Brasil (IOB, 2019)  depois de diversos estudos 

descobriu-se que o seu consumo traz benefícios a saúde e vem sendo reconhecido como fonte 

de proteínas, vitaminas, minerais e várias substâncias essenciais ao bom funcionamento do 

organismo, tendo a sua comprovação de que ele não está associado diretamente ao aumento de 
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colesterol, pois a quantidade de colesterol de qualquer alimento, como também do ovo não 

possui impacto direto sobre os níveis de colesterol presentes no sangue. 

Sabe-se que, apenas 1/3 do colesterol do ovo é absorvido pelo corpo, sendo que cerca de 

70% da substância é produzida pelo fígado, ou seja, o consumo diário do ovo está livre de 

qualquer associação com o LDL-c, conhecido como o colesterol ruim segundo a nutricionista 

Lucia Endriukaite (IOB, 2019).  

A indústria de processamento de ovos produz uma ampla variedade de produtos como 

ovo líquido refrigerado, congelado e em pó, com ou sem a adição de sacarose, sal ou outros 

componentes. A principal via de utilização dos produtos de ovos é a indústria de alimentos, já 

que a produção em larga escala, necessita de uma grande quantidade ovos, logo o ovo 

processado facilita e agiliza o processo de outras indústrias de alimentos (FARIA, D. E., 

FILHO, D. E. F., RIZZO, M. F., 2002). 

Dessa forma, tem-se que na indústria de alimentos, o ovo pasteurizado ou desidratado é 

utilizado preferencialmente ao ovo in natura (ovo em casca), já que além de conservar o sabor, 

a cor, as propriedades funcionais e o valor nutritivo, apresenta também vantagens operacionais, 

como melhor uniformidade, menor espaço para armazenamento e facilidade para medir as 

porções (RÊGO et al., 2012), proporcionando assim praticidade ao consumidor final. 

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), entende-se que 

o ovo integral é o ovo em natureza desprovido de casca e que conserva as proporções naturais 

da gema e clara, resultando em uma substância homogênea, quando misturados (BRASIL, 

1990). E para que isto ocorra da melhor forma é necessário que o ovo passe por um 

processamento que segundo o MAPA, este refere-se ao procedimento de classificação, 

ovoscopia, lavagem, a quebra do ovo, seguida de filtração, homogeneização, estabilização, 

pasteurização, resfriamento, congelamento, secagem e embalagem do produto final. A 

pasteurização é tida pelo emprego conveniente do calor, a fim de destruir os microrganismos 

patogênicos sem alteração sensível da constituição física do ovo ou partes do ovo, o que traz ao 

consumidor uma maior segurança sob o alimento que venha a ingerir (BRASIL, 1990). Após a 

pasteurização os ovos podem ser resfriados, congelados, adoçados, salgados, desidratados ou 

liofilizados (SARCINELLI, M. F.; VENTURINI, K. S.; SILVA, L. C., 2007) obtendo este na 

forma líquida ou em pó. 

A comercialização de ovos processados, está diretamente relacionado aos benefícios que 

este trará ao seu consumidor final, a respeito dos seus nutrientes, e suas características 

organolépticas que são atrativas e ao mesmo tempo de qualidade, pois este conjunto influencia 

tanto na aceitabilidade do produto final como também na vida de prateleira, o que pode agregar 
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um maior valor ao próprio produto trazendo assim benefícios ao consumidor e ao produtor, 

além da praticidade. De acordo com Alcântara (2012) a qualidade do ovo é uma resposta das 

propriedades valorizadas e desejadas pelo consumidor, sendo percebida pelos atributos 

sensoriais, nutricionais, ausência de resíduos químicos, estado sanitário de higiene, 

tecnológicos em relação ao processamento (remoção da casca, cor da gema e propriedades 

funcionais), étnicos (sem fraudes em peso, validade do produto) e do cuidado com o meio 

ambiente. 

Sendo assim, as empresas de processamento desse tipo de produtos devem se preocupar 

e investigar algo que ainda tem-se dificuldade de definir, o shelf life, o Institute of Food 

Technologists (IFT,1974) define o prazo de validade como o “período entre a fabricação e 

compra no varejo de um produto alimentício, durante o qual o produto é de qualidade 

satisfatória” (FOOD INGREDIENTS BRASIL, 2011), ou seja, é a análise para descobrir até 

que ponto o produto está habilitado ao consumo de qualidade.  

A manutenção da qualidade interna dos ovos pode ser influenciada pelas suas condições 

de armazenamento, a qual pode reduzir rapidamente e de forma drástica quando os ovos são 

armazenados em condições inadequadas, principalmente, com relação à temperatura, que 

quanto mais elevada, maior será a aceleração das reações químicas que provocam o processo 

de degradação dos constituintes internos dos ovos (NAK et al., 2015). Uma das características 

no qual pode-se observar a qualidade interna dos ovos está na quantidade de sólidos totais, que 

determina o rendimento dos ovos processados e desidratados, sendo que os sólidos totais do 

albúmen são em média 12% e da gema de 50% (ALCÂNTARA, 2012).  

Ainda de acordo com Alcântara (2012), os sólidos totais do albúmen diminuem com a 

idade da poedeira e com o período de armazenamento à temperatura ambiente, no caso da gema, 

os sólidos totais só reduzem quando armazenados em temperatura ambiente. Recomenda-se o 

resfriamento de produtos líquidos de ovos pasteurizados ou não nas temperaturas entre 2º e 5º 

C (BRASIL, 1990). O pH do albúmen também é alterado com a idade da poedeira e as 

condições de armazenamento (FIGUEIREDO et al., 2011).  

Certamente este estudo traz à empresa benefícios de verificar durante o processamento e 

armazenamento as alterações do ovo integral pasteurizado, obtendo assim um maior controle 

de qualidade do produto a ser consumido, com a oportunidade de obter melhores soluções de 

padronização do produto. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Verificar durante o processamento e armazenamento as alterações do ovo integral 

pasteurizado, obtendo assim um maior controle de qualidade do produto a ser consumido. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Analisar o ovo integral antes e após pasteurização; 

b) Avaliar a qualidade físico-química do ovo pasteurizado durante o seu 

armazenamento a 4º C; 

c) Avaliar a qualidade microbiológica do ovo pasteurizado durante o seu 

armazenamento a 4º C. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Segundo Cunha et al. (2012) a industrialização de ovos aumenta a segurança 

bacteriológica devido à submissão do mesmo ao processo de pasteurização, pois este tem como 

objetivo assegurar a ausência de qualquer bactéria patogênica nos produtos de ovos. Além 

disso, obtém-se a facilidade do simples manuseio, principalmente para as indústrias que 

precisam de grande quantidade de ovos na sua receita utilizando a dosagem correta com a 

economia do tempo de produção e da mão de obra, proporcionando agilidade e economia 

também no transporte.  

 

3.1 ESTABELECIMENTOS DE OVOS E DERIVADOS 

 

De acordo com o Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017, os estabelecimentos de ovos 

são classificados em: 

a)  Granja avícola – o estabelecimento destinado à produção, à ovoscopia, à classificação, 

ao acondicionamento, à rotulagem, ao armazenamento e também a expedição de ovos 

oriundos, sendo exclusivamente de produção própria destinada à comercialização direta. 
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É permitido também a comercialização de ovos para a unidade de beneficiamento de ovos 

e derivados; 

b) Unidade de beneficiamento de ovos e derivados – refere-se ao estabelecimento destinado 

a produção, recepção, ovoscopia, classificação, industrialização, acondicionamento, 

rotulagem, armazenagem e expedição de ovos ou de seus derivados. A classificação de 

ovos é facultativa quando a unidade de beneficiamento já os recebe classificados. Ainda, 

se esta destinar-se exclusivamente à expedição de ovos, a exigência de instalações para 

industrialização de ovos pode ser dispensada. 

 

3.2 PADRÃO DE IDENTIDADE E QUALIDADE DE OVOS E DERIVADOS 

 

Segundo o artigo 352 do Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017, os derivados de ovos 

são aqueles obtidos a partir do ovo, dos seus diferentes componentes ou de suas misturas, após 

eliminação da casca e das membranas (BRASIL, 2017). 

Conforme Pires (2013) a qualidade do ovo é determinada por fatores que envolvem desde 

a genética das aves como também a sua condição sanitária, e a sua idade, que envolvem a 

qualidade interna do ovo, além da qualidade da sua casca, no qual, são fatores totalmente 

interligados entre si. 

De acordo com a Resolução de nº 5, de 5 de julho de 1991, estabelecida pelo Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o padrão de identidade e qualidade deve 

utilizar-se de métodos de análise de amostragem adotados por planos como: Instituto Adolfo 

Lutz (IAL) e/ou recomendados pela Association Official Analytical Chemists (AOAC) última 

edição (21st Edition), Organização Internacional de Normalização (ISO), Food Chemicals 

Codex, Comissão do Codex Alimentarius e seus Comitês específicos, Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT). 

Sendo assim, a indústria de produção de ovos integral deve seguir os padrões de qualidade 

e identidade de acordo com as recomendações do MAPA (1991), no qual estabelece valores 

físico-químicos e microbiológicos descritos nos Quadros 01 e 02. 

 

Quadro 01 – Padrão físico-químico do ovo integral 

Sólidos Totais (%) 23 

pH 7,0 – 7,8 

Cinzas máx. (%) 1,1 

Proteína min. (%) 11,7 

Gordura min. (%) 10 
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Quadro 02 – Padrão microbiológico do ovo integral 

Contagem Padrão máx. (UFC/mL) 5,0 x 104 

Coliformes Fecais (por g) Ausência 

Salmonella (em 25g) Ausência 

Estafilococos aureus (por g) Ausência 

 

3.3 PROCESSAMENTO 

 

Na Figura 01 está representado o processamento de ovos, seja ele na forma integral (gema 

e clara) ou separadamente, no qual podem ser realizados processamentos do tipo industrial por 

pasteurização, cuja conservação dos ovos ocorre através do resfriamento, congelamento ou a 

secagem. 

 

Figura 01 – Fluxograma do processamento de ovos. Fonte: própria. 
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3.3.1 Recepção 

 

De acordo com Cunha et al. (2012) a recepção deve ser uma área separada da parte de 

processamento, proporcionando iluminação e ventilação adequadas. Os ovos devem ser 

dispostos sob os “pallets” de forma a organizar e facilitar a operação. Já o MAPA diz que este 

local deve ser destinado também à ovoscopia e classificação, onde estarão todos os 

equipamentos para realização das operações, sempre com as condições pertinentes de higiene 

(BRASIL, 1990).  

 

3.3.2 Classificação 

 

De acordo com o MAPA, decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017, os ovos possuem duas 

categorias, no qual são classificadas como “A” e “B” a depender de suas características 

qualitativas como mostra a seguir:  

a) Ovos da categoria “A” devem apresentar casca e cutícula de forma lisa, limpa e intactas; 

uma gema visível à ovoscopia, somente sob a forma de sombra; com clara límpida e 

translúcida, de forma consistente, sem manchas ou turvação e com as calazas1 intactas 

(Figura 02); além do disco germinativo que deve estar com seu desenvolvimento 

imperceptível; e a câmara de ar que não pode apresentar altura superior a 6 mm e imóvel. 

b) Já ovos de categoria “B” devem ser provenientes de avícolas que não foram submetidos 

ao processo de incubação; além disso, só podem apresentar manchas sanguíneas 

pequenas e em pouca quantidade na clara e na gema, logo, devem ser considerados 

inócuos, sem se enquadrar na categoria “A”. 

                                                             
1 Responsável por manter a gema em sua posição, esta é composta por uma estrutura fibrosa e opaca, que se 

estende através da clara até as extremidades do ovo, de forma contínua, com uma camada calazífera recobrindo 

a gema. 
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Figura 02 – Diagrama de um ovo. Fonte: Souza-Soares e Siewerdt (2005). 

 

Por conseguinte, os ovos de categoria “B” são destinados exclusivamente à 

industrialização, assim como os ovos que estejam limpos trincados ou mesmo quebrados, mas 

que apresente a sua membrana testácea de forma intacta, para um processamento o mais rápido 

possível (BRASIL, 2017). O artigo 229, do Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017 aborda 

que quando os ovos são destinados ao processamento, estes devem ser previamente lavados. 

Porém, o artigo 228 abordado pelo MAPA traz que a lavagem de ovos sujos trincados é proibida 

para fabricação de derivados de ovos (BRASIL, 2017), pois estes podem se contaminar no ato 

da lavagem, ou seja, todos os ovos podem ser lavados, exceto aqueles que se apresentarem 

como trincados. 

Castillo (2017) relata que se o ovo não apresentar as características mínimas para diversas 

classes de qualidade e tipos estabelecidos, este será considerado impróprio ao consumo, com 

permissão somente para industrialização. 

 

3.3.3 Lavagem 

 

De acordo com Cunha et al. (2012) essa etapa é realizada por uma esteira rolante, 

composta por chuveiros com aspersão de água, na qual sua concentração máxima de cloro é de 

50 ppm, pois se esta quantidade estiver superior pode causar o esverdeamento da casca do ovo. 

A temperatura utilizada deve ser até 10º C acima da temperatura do ovo (a temperatura ambiente 

de 25º C), a fim de evitar a expansão do ovo devido ao uso de temperaturas superiores, além 

disso, temperaturas elevadas podem rachar sua casca. Já o uso de temperaturas inferiores a 30º 

C, fazem com que ocorra o oposto, isto é, pode provocar a contração do ovo com o risco de 
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aspirar a água pelos poros. Logo após a lavagem, os ovos devem ser secos com ar forçado a 30 

- 35º C. Sendo assim, o MAPA define que após o ato de lavagem dos ovos, quando destinados 

a industrialização, o mesmo deve estar livre de qualquer sujidade (BRASIL, 1990). Porém, 

Castillo (2017) indica que após a lavagem, os ovos podem passar por uma solução de 100 a 200 

ppm de cloro, desde que, posteriormente, sejam bem enxaguados. 

Segundo Pires (2013) a temperatura da água deve ser em torno de 35 e 45º C, de forma 

que, pelo menos, esteja 10º C acima da temperatura dos ovos durante todo o procedimento. Já 

Castillo (2017) indica que a lavagem possui efeito benéfico somente com água morna em uma 

temperatura mais alta que varia de 38 a 46º C, podendo também ser adicionada de cloro ou 

desinfetantes detergentes. Tratando-se do processo de produção de ovos pasteurizados, antes 

que ocorra a quebra, estes devem ser bem lavados para prevenir a contaminação do ovo líquido 

por microrganismos indesejáveis que possam estar presentes nos poros da casca. 

Em situações de ovos danificados durante o percurso do processamento, quando livres de 

sujidades na casca, mesmo que a membrana esteja rompida, mas que a gema ainda de forma 

intacta e o conteúdo não exsudando através da casca, estes podem ser quebrados se for de 

imediato, e logo submetido a pasteurização (BRASIL, 1990). Assim, para evitar possíveis 

entraves durante o processo de industrialização é importante que os ovos sejam submetidos à 

seleção antes mesmo da lavagem. 

A água utilizada neste processo deve ser tratada de acordo com o RIISPOA, submetida à 

análises físico-químicas e microbiológicas, tratada com cloro, sendo renovada de forma 

contínua, sem que haja a recirculação da mesma, somente no caso de um sistema de recuperação 

adequado tornando-a potável novamente esta pode ser utilizada. 

É ideal que o equipamento de lavagem dos ovos esteja sempre sendo higienizado a cada 

turno, num período de aproximadamente 4 horas, ou quando se fizer necessário, seguindo o 

Serviço de Inspeção Federal (SIF) (BRASIL, 1990). 

A lavagem dos ovos deve ser sempre de forma continua, sem utilizar o modo imersão. A 

operação deve ser completada o mais rápido possível, também no momento da secagem. Outro 

fator importante, são as condições do ambiente, no qual não é permitido odores estranhos, além 

disso, após as etapas de lavagem e secagem, como qualquer outra etapa, sempre deve-se ter o 

máximo de cuidado de evitar a recontaminação dos ovos para a etapa seguinte (BRASIL, 1990), 

realizando sempre as boas práticas de fabricação, nunca esquecendo da higienização, fator de 

grande relevância quando se trata da qualidade do produto final. 
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3.3.4 Ovoscopia 

 

De acordo com a RIISPOA, no artigo 713, a verificação da qualidade do ovo deve ser 

realizada através do exame de ovoscopia analisando a limpeza e integridade da casca. Nesta 

etapa, tem-se uma câmara ovoscópica que deve ser adequadamente escurecida para assegurar 

precisão na remoção dos ovos impróprios através do exame visual, no qual ocorre a passagem 

dos ovos em movimento de rotação mostrando tanto a condição da casca do ovo como também 

o seu aspecto interno devido a uma luz incidente que prevalece sobre os ovos (BRASIL, 1990), 

assim são eliminadas as unidades fora do padrão aceitável que segundo Cunha et al. (2012) são 

os ovos com manchas de sangue ou carne, casca trincada ou quebrada, gema rompida, embrião 

e os ovos sem transparência. 

 

Figura 03 – Ovoscopia. Fonte: própria. 

César (2008) diz que a aparência externa não é um indicativo totalmente confiável sobre 

a qualidade de ovos, por isso tem-se a necessidade de realizar a ovoscopia, que além de agilizar 

o processo de seleção possui o benefício de proporcionar maior qualidade ao produto já que 

pode ser uma etapa automatizada. 

A ovoscopia dos ovos que são destinados à comercialização in natura é preferencialmente 

realizada após a lavagem (BRASIL, 1990). Nesta área é importante a existência de recipientes 

apropriados, resistentes à higienização, com identificação, para que assim seja realizada a 

deposição de ovos considerados impróprios quando se fizer necessário para serviço de Inspeção 

Federal. 

 

3.3.5 Quebra do ovo 

 

A quebra é realizada por máquinas automáticas que trabalham em velocidade quatro 

vezes maior quando comparada a quebra manual. Além de fazer a separação da parte comestível 

do ovo (clara e gema) que pode ser processado como ovo integral, também possui a função de 
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separá-los e processar individualmente. A temperatura do ambiente no local deve ser de 13 a 

16º C, para que a separação de clara e gema seja eficiente, tendo-se assim um fator crítico para 

o controle. Sendo assim, a eficiência desta operação pode ser avaliada através de análises do 

teor de sólidos da gema e da clara que devem ser em torno de 51 e 13%, respectivamente. 

(CASTILLO, 2017). Dessa forma, a temperatura deve ser controlada para no máximo 16º C 

(BRASIL, 1990; CUNHA, 2012).  

Está etapa pode ser realizada tanto de forma mecânica como também manual, desde que 

haja o desvio adequado dos ovos rejeitados após a quebra. É necessário a utilização de peneiras 

ou filtros para a remoção de casca e demais materiais estranhos que venham a estar no ovo antes 

que ocorra o bombeamento do ovo líquido para o tanque, sendo que o filtro deve ser limpo e 

higienizado a cada turno de trabalho (BRASIL, 1990). 

O número de bactérias dos ovos na forma líquida, segundo Castillo (2017) está 

diretamente relacionado com os cuidados após a quebra dos ovos e a sanificação de todo o 

processamento, sendo assim é importante que se tenha o maior cuidado no momento da 

manipulação. 

Os ovos que foram destinados a quebra imediata após a lavagem devem ser pasteurizados 

ou submetido a um processo similar, aprovado pela Secretária de Inspeção de Produto Animal 

(SIPA) (BRASIL, 1990). Nestas situações, a quebra ocorre de forma manual, imediatamente 

no balde que fica posicionado o mais próximo do operador responsável pela lavagem evitando 

assim riscos higiênicos e sanitário, esses ovos devem estar livre de cascas e sujidades, sem 

permitir que ocorra o seu transbordamento do recipiente, no qual é destinado. 

Todavia, se faz necessário a limpeza e desinfecção de todos os equipamentos e utensílios 

utilizados na sala de quebra quando houver a quebra de um ovo impróprio, no qual se faz 

necessário que o equipamento seja manipulado em uma velocidade adequada para melhor 

controle da passagem de ovos impróprios, quando houver (BRASIL, 1990). 

 

3.3.6 Filtração 

 

Está etapa ocorre após a quebra e antecede a entrada do ovo no tanque, é aonde ocorre a 

retirada de membranas e partículas indesejáveis do ovo líquido através de filtro ou clarificador. 

Este método é bem simples e eficiente (CASTILLO, 2017). De acordo com Cunha et al. (2012) 

esses tanques devem possuir termômetros e agitadores com a temperatura entre 2 e 5º C. A 

depender do produto, este é o momento de adição de aditivos como o sal ou açúcar, e ácido 

lático ou cítrico no caso da clara.  
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3.3.7 Homogeneização 

 

Tem por finalidade desintegrar e realizar uma fina divisão das partículas ou glóbulos dos 

líquidos e soluções que estão sendo processados, evitando que as partes de menor peso se 

separem do restante dos componentes e subam para a superfície, obtendo assim uma suspensão 

permanente (MANTOVANI C., STODUTO F., TROMBETTA F., 2002). Esta etapa é de 

grande importância no processamento quando se trata de industrialização, devido a obtenção 

de uma textura uniforme do ovo liquido, além de conseguir aumentar ao máximo a eficácia do 

tratamento térmico, proporcionando então uma maior vida de prateleira do produto final. 

Segundo Castillo (2017) para que a homogeneização seja realizada de forma adequada, é 

necessário que os tanques agitadores realizem está etapa com eficácia para que não ocorra a 

incorporação de ar ao produto, pois pode dificultar no momento do envase, no qual é realizado 

geralmente em embalagens de 5 e 18kg com validade de 7 dias. 

 

3.3.8 Pasteurização 

 

Este processo estabelece uma maior segurança ao produto, pois o tratamento térmico 

elimina tanto os microrganismos patogênicos como também proporciona a redução da 

contagem microbiológica, o que segundo Castillo (2017) é imprescindível para que o produto 

de ovos líquido, desidratado ou congelado estejam nos padrões de qualidade estabelecidos, sem 

a presença de Salmonella, e com a contagem de coliformes e o número total de microrganismos 

dentro de níveis considerados permitidos.  

O procedimento de pasteurização deve ser iniciado o mais rápido possível, com no 

máximo 72 horas após a quebra do ovo, desde que estes sejam mantidos a uma temperatura de 

2 a 5º C (BRASIL, 1990), impedindo assim a deterioração do produto, se a pasteurização do 

ovo liquido não for eficiente este deve ser re-pasteurizado. Já com relação a produtos de ovos 

não pasteurizados, estes podem ser comercializados, desde que obrigatoriamente congelados a 

uma temperatura de -12º C ou inferior, em um período máximo de 60 horas após a quebra 

(CASTILLO, 2017). 

Estudos realizados por Cunha et al. (2012) comprovam que a pasteurização de ovos ainda 

em casca através da imersão em água com agitação, mantendo a temperatura de 57° C durante 

20 minutos foi efetivo na destruição de Salmonella Enteritidis (CUNHA et al., 2012).   
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A eficiência do pasteurizador deve ser comprovada através das condições e requisitos 

definidos de tempo e temperatura juntamente das instalações e operações de embalagem que 

devem impedir a contaminação do produto. As suas conexões devem ser aço inoxidável ou algo 

parecido, como também é necessário a utilização de placas, painel de controle de termo 

registrador automático, além da válvula automática de desvio de fluxo em perfeito estado de 

funcionamento e o termômetro (CASTILLO, 2017; BRASIL, 1990) para ter controle de todo o 

processo.  

A pasteurização pode ser realizada para ovo integral, neste caso constituído de gema e 

clara, ou pode ser feita com tais constituintes separadamente, porém, as temperaturas utilizadas 

não são as mesmas, sendo inferior para o processamento da clara, porém, a destruição dos 

microrganismos patogênicos não se dá ao máximo, isso porque a clara possui um elevado teor 

de proteínas, as quais são altamente termosensíveis, modificando o seu aspecto final a depender 

da temperatura utilizada, que deve variar de 53 a 60º C, em tempos diferentes, sendo que para 

temperaturas mais próximas de 53º C durante 23 minutos proporciona um aumento de tempo 

de mistura ao bater as claras, porém a destruição de Salmonella não é de melhor eficiência, já 

com temperaturas mais próximas dos 60º C reduzindo o tempo em torno de 2 minutos, tem-se 

um aumento da turbidez e viscosidade. Ao contrário do ovo integral e da gema, que podem 

sofrer a pasteurização em temperaturas mais altas entre 60 e 63º C sem sofrer importantes 

modificações em suas propriedades físicas e funcionais (CASTILLO, 2017). A coagulação de 

proteínas da clara ocorre a 60º C, enquanto que para o ovo integral e a gema, ocorrem mais 

próximas a 70° C, dessa forma, para que sejam utilizadas de forma satisfatória, a sua qualidade 

funcional deve ser preservada, principalmente para as indústrias que utilizam-na como matéria 

prima (CASTILLO, 2017). Logo, a temperatura máxima que pode ser aplicada ao ovo é 

limitada pela coagulação da clara (CUNHA et al., 2012). 

Recomenda-se que o binômio tempo e temperatura sejam ajustados de acordo com as 

características do produto a ser processado, dispondo de tais valores como: 60° C durante 3,5 

minutos para ovo integral, de 61º C por 3,5 minutos para gema e 57º C por um tempo de 3,5 

minutos para clara (CUNHA et al., 2012). 

Sendo assim, tem-se outras alternativas para assegurar que não haverá sobreviventes de 

Salmonella e bactérias coliformes, principalmente para o caso da clara, que precisa sofrer um 

pré-tratamento antecedente a pasteurização, dentre vários métodos para estabilizar as proteínas 

da clara, tem-se a adição de sal e açúcar; citrato com pH até 6,7; ou o sulfato de alumínio com 

ajuste de pH entre 7 e 8,7; além do ajuste de pH a valores de 7. Assim as proteínas estarão 

estabilizadas, condicionando uma temperatura mais elevada para o aquecimento da clara 
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(CASTILLO, 2017). A qual, segundo Cunha (2012) seriam temperaturas de 66 a 67º C, com 

pH 7. 

Ainda de acordo com Cunha et al. (2012) existe um outro método para evitar a perda da 

funcionalidade dos ovos inteiros e do seu valor nutricional, isso através da ultrapasteurização 

que utiliza dos binômios tempo/temperatura no qual variam de 60 e 72º C e 30 e 95 segundos. 

Existem diversas combinações possíveis, porém o tratamento a 68º C por 60 segundos foi o que 

assegurou a boa vida útil ao produto sem a perda significativa da sua funcionalidade em um 

período maior que quatro semanas. Somando a isso, se o acondicionamento do produto se der 

de forma asséptica, sua vida de prateleira pode ser prolongada em até seis meses (CUNHA et 

al., 2012). 

Todavia, para que a industrialização ocorra é necessário que todo o processo esteja 

adequado, com os equipamentos localizados em fluxo operacional, facilitando e agilizando o 

processo, além de proporcionar a melhor forma de higienização. De modo que os tanques e 

mesas sejam apropriados para desmontagem e limpeza das tubulações, peças e conexões 

(CASTILLO, 2017), evitando assim qualquer tipo de contaminação do ovo, durante o seu 

percurso do processamento, até o envase. 

A enzima catalase presente na clara e por conseguinte no ovo integral, é destruída a uma 

temperatura de 54,5º C, sendo, dessa forma, uma enzima de eleição2 no estudo da eficiência da 

pasteurização (CUNHA et al., 2012). 

 

3.3.9 Resfriamento 

 

Produtos líquidos de ovos pasteurizados, devem ser armazenados em temperaturas de 2 a 

5º C, nunca superiores a 7º C, exceto no caso de produtos que tenham mais de 10% de sal 

adicionado (CASTILLO, 2017; BRASIL, 1990). 

Ainda, o ovo líquido pode ser armazenado em embalagens ou em tanques, o que vai 

depender do cliente que a indústria está atendendo. Para tanques de armazenagem deve-se 

utilizar de dispositivos adequados o suficiente para resfriar o total do ovo líquido, 

recomendando-se uma faixa de 2 a 5º C, para evitar a formação excessiva de espuma, o que 

dificulta o armazenamento, assim, os tanques devem conter termômetros e agitadores 

(CASTILLO, 2017).  

                                                             
2 Enzima obtida a partir de células de Escherichia coli nas quais está clonado o gene poI de Thermus aquaticus. 

http://en.wikipedia.org/wiki/E_coli
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A temperatura de resfriamento é de normalmente 0º C (CUNHA et al., 2012). Segundo 

Castillo (2017) também é determinada pelo tempo de armazenamento em tanques. Quando o 

tempo é superior a 8 horas, a temperatura deve ser inferior a 3º C, caso contrário, quando abaixo 

de 8 horas, a temperatura de resfriamento deve ser de 7º C. 

 

3.3.10 Embalagem 

 

O Produto final pode ser acondicionado em embalagens como a de UHT, de polietileno, 

em baldes plásticos ou até em caminhões do tipo tanque, cuja temperatura deve estar entre 2 e 

5º C, pois esta também é uma etapa de ponto crítico (CUNHA et al., 2012) no momento do 

envase, como também na quebra do ovo até que chegue ao pasteurizador. O acondicionamento 

do produto deve ser em baldes plásticos brancos com capacidade para 18 litros, revestido 

internamente por um saco plástico com capacidade para 18 litros. Após o envase, devem ser 

fechados e etiquetados com a data do processamento e sua validade, e a temperatura de 

armazenamento. Podem ser armazenados em “freezer” ou em câmara fria, no caso de não ser 

pasteurizado imediatamente, este deve ser acondicionado rapidamente a uma temperatura de 7º 

C não excedendo um período de 48 horas, caso contrário, deve ser armazenado a 0º C. Já o 

transporte de ovos líquidos deve ser realizado a uma temperatura entre zero e 5º C (EMBRAPA, 

2004). 

 

3.4 APLICAÇÃO 

 

Estes produtos podem ser utilizados, geralmente em indústrias como de bolos, biscoitos, 

doces, e maioneses, além de padarias, e até cozinhas industriais. Pois este tipo de produto se 

torna muito prático quando se trata da preparação de massas e outras diversas receitas no qual 

necessita-se da gema e clara, ainda com maior segurança, já que é um produto pasteurizado, 

sem risco de contaminação (CASTILLO, 2017).  

 

3.5 CONTROLES 

 

Cunha et al. (2012) descreve que os controles necessários na industrialização de ovos 

estão relacionados a fatores tais como: a qualidade da matéria-prima e do produto final. No 

momento da quebra do ovo deve-se controlar a temperatura da sala e a higiene dos 

equipamentos, considerando assim esta etapa um ponto crítico de controle (PCC). As etapas de 
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pasteurização (controle do binômio tempo e temperatura), e embalagem quando pode ocorrer a 

contaminação pós-processamento também são consideradas um ponto crítico que deve ser 

controlado, além da estocagem, pelo seu tempo e temperatura de armazenamento, e as 

condições do ambiente. Dessa forma, os procedimentos requeridos para um bom controle 

devem estar descritos no manual de Boas Práticas de Fabricação (BPF), no qual este deve ser 

acessível a todos os manipuladores presente na indústria quando necessário, para que assim as 

etapas sejam aplicadas em todo o fluxo de produção, de forma que os procedimentos higiênico-

sanitários e operacionais sistematizados venham a garantir a inocuidade, a identidade, a 

qualidade e a integridade dos produtos de origem animal, (BRASIL, 2017) proporcionando 

assim um produto padronizado ao consumidor. 

Assim, se torna necessário que o Procedimento Padrão de Higiene Operacional (PPHO) 

seja implementado de forma rotineira no dia a dia de uma indústria, isso através de 

procedimentos descritivos como anotações em planilhas que venham a ser monitoradas e 

verificadas pelo estabelecimento para que então possa evitar uma possível contaminação direta 

ou cruzada do produto preservando assim a sua qualidade e integridade, por meio da higiene, 

antes, durante e depois das operações (BRASIL, 2017). Contudo, as indústrias não devem 

pensar sempre nos métodos tradicionais como pré-requisitos para um produto com controle de 

qualidade, é essencial que sempre busque inovar, e trazer novas alternativas de melhorar o dia 

a dia da sua indústria. 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento indica que a qualidade do produto 

se refere a um amplo conjunto de parâmetros que permite caracterizar as especificações de um 

produto de origem animal em relação a um padrão desejável tanto na visão do consumidor como 

também para o produtor que leva em consideração não só aos aspectos organolépticos mas 

também os seus fatores intrínsecos e extrínsecos, higiênico-sanitários e tecnológicos que são 

essenciais na característica de um bom produto final. (BRASIL, 2017). 

Além disso, a qualidade da água na indústria de alimentos é um fator de grande 

importância para se produzir um produto de qualidade, o que exige um autocontrole para que a 

indústria absorva também os seus benefícios. Logo, o RIISPOA, de acordo com Cleofas (1952), 

traz todos os padrões microbiológicos e químicos no qual deve se enquadrar. 

De acordo com a União Brasileira de Avicultura-UBA (2008) o mercado exige a garantia 

do padrão de qualidade, e para que essa garantia seja efetivada, é importante a aplicação da 

ferramenta de Boas Práticas de Produção de ovos pelo estabelecimento, pois o mercado tem-se 

tornado cada vez mais competitivos, logo essa característica já não é um atributo, um 

diferencial, e sim uma exigência. 
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A ovoscopia está indiretamente relacionada ao controle de qualidade interna dos ovos, 

pois através da observação da posição de sua gema é possível identificar quando o ovo é mais 

velho devido ao fato do ovo mais fresco possuir a gema centralizada, sustentada assim pelo 

albúmen (ALCÂNTARA, 2012).  

 

4. METODOLOGIA 

 

4.1 MATERIAL 

 

 Amostras de ovos não pasteurizados tipo A (ovo sujo) e tipo B (ovo trincado) 

 Amostras de ovos pasteurizados A e B 

No presente trabalho, foram analisadas amostras de uma indústria de ovos 

pasteurizados para controle da sua qualidade através de análises físico-químicas e 

microbiológicas, ovos do tipo não pasteurizado e ovos pasteurizados, de duas classificações 

estabelecidas pela mesma, A e B. Os ovos analisados do tipo A eram de procedência da própria 

avícola, no qual passaram pela lavagem antes do seu processamento. Ambos eram ovos 

frescos, mas o ovo tipo B era mais velho em apenas um dia, e a idade da poedeira era superior 

às poedeiras de ovos tipo B. Os ovos não pasteurizados foram quebrados no dia zero e 

armazenados durante 10 dias em câmara fria a 4º C, e os ovos pasteurizados passaram pelo 

processamento de pasteurização no tempo zero e ficaram armazenados sob refrigeração a 4º 

C, por 16 dias. 

Os ovos pasteurizados foram analisados nos tempos de 0, 5, 10, 14, e 16 dias, já o ovos 

não pasteurizados foram analisados no tempo 0, 5 e no 10º dia. Todas as análises eram 

realizadas em ovos refrigerados a uma temperatura de 4º C. 

 

4.2 MÉTODOS 

 

4.2.1 Análises físico-químicas 

 

 Faixa de cores DSM YolkFan™ 

 Refratômetro 

 Termômetro 

 pHmetro 
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Foram realizadas análises de sólidos totais (brix x fator do produto =%) através do 

refratômetro com posterior multiplicação do fator do produto para correção para o tipo de ovo, 

seja ele na forma integral, pasteurizado ou não, conforme descrito na legislação estabelecida 

pelo MAPA (Quadro 03) e as análises de pH, temperatura e a cor (DSM YolkFan™) do ovo 

foram realizadas por lote do produto, antes e após pasteurização em amostras de ovos tipo A, e 

os ovos tipo B.   Essas análises foram realizadas durante o período de armazenamento a 4º C, 

até a data de validade do produto (Figura 04) ou até que este não fosse mais considerado 

adequado ao consumo. 

  

Figura 04 – Amostras de ovos pasteurizados para análises shelf life. 

 

4.2.1.1 pH 

O pH foi determinado de acordo com a metodologia do Instituto Adolfo Lutz (IAL), com 

o aparelho pHmetro portátil previamente calibrado, operando-o de acordo com as instruções do 

manual do fabricante (marca: KASVI), no qual é determinado diretamente já que a amostra do 

ovo é líquida (IAL, 2008), de acordo com a Instrução Normativa Nº 20, de 21 de Julho de 1999. 

4.2.1.2 Cor 

A coloração dos ovos integrais é analisada através de uma faixa de cores especifica para 

ovos (faixa de cores DSM YolkFan™). O DSM YolkFan™ é um meio simples de medir a cor 

da gema e do ovo integral como demonstra-se através da Figura 05. 
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Figura 05 – Análise da coloração de ovos pela faixa de cores DSM YolkFan™. 

 

4.2.1.3 Sólidos totais 

Os sólidos totais foram realizados com auxílio de um refratômetro, no qual o valor do 

brix (%) encontrado, foi multiplicado por 0,9497 para amostra não pasteurizada e/ou 0,9432, 

no caso de ovos pasteurizados (Quadro 03). 

 

Quadro 03 – Fator de correção de sólidos totais (%). 

Tipo de ovo processado Transformação do brix em sólidos 

totais (brix x fator do produto) 

Ovo integral não pasteurizado 0,9497 

Ovo integral pasteurizado 0,9432 

 

4.2.1.4 Lipídeos e proteína 

As análises de lipídeos e proteína foram realizadas pelo laboratório BIOCONTROL, de 

acordo com os métodos de Lanara, estabelecidos pelo MAPA, na Portaria n° 01, de 07 de 

outubro de 1981, métodos analíticos oficiais para controle de produtos de origem animal e 

seus ingredientes – II método físico-químico de 1981, cap. VII, no método 5 e no método 3, 

respectivamente (BRASIL, 1981). 

 

4.2.2 Análises microbiológicas 

 

As análises microbiológicas foram realizadas uma vez a cada mês, durante o período de 

quatro meses, de forma terceirizada pelo laboratório Biocontrol de Gravatal – SC. As amostras 

eram recolhidas em frascos estéreis e enviadas para o laboratório conforme representado na 

Figura 06. 
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 Os ovos foram avaliados microbiologicamente antes e após a pasteurização em relação 

aos seguintes parâmetros: contagem padrão, coliformes a 45º C/mL, Estafilococos coagulase 

positiva/mL, Salmonella sp/25 mL, além do shelf life de até 15 dias (prazo de validade do ovo 

pasteurizado). Logo, as análises realizadas no Biocontrol estavam de acordo com o método da 

ISO 4833-1:2013, IN 62 de 26 de agosto de 2003 (MAPA), ISO 6888-1: 1999, ISO 6579: 2002, 

respectivamente.  

O shelf life foi realizado em frascos esterilizados (armazenados a 4º C), como demonstra 

a Figura 06, em que as amostras foram estabelecidas da seguinte forma:  

 Amostra 01 – Ovo pasteurizado; 

 Amostra 02 – Ovo pasteurizado para análise em 5 dias; 

 Amostra 03 – Ovo pasteurizado para análise em 10 dias; 

 Amostra 04 – Ovo pasteurizado para análise em 14 dias; 

 Amostra 05 – Ovo pasteurizado para análise em 16 dias. 

 

 

Figura 06 – Amostras levadas ao laboratório BIOCONTROL para shelf life. 

 

Contudo, após os resultados da primeira análise, foi solicitado o acréscimo da análise 

pelo swab, prevendo garantir uma melhor qualidade do produto com a extensão da vida de 

prateleira, para assim direcioná-lo também à outros clientes no mercado, além das indústrias. 

Os pontos de amostragem coletados para a análise do swab foram: a esteira (quebradora), 

bacia (quebradora), nas duas panelas que o ovo é destinado antes de entrar no tanque, nos dois 

tanques, na panela de envase e nos três bicos de envase. 

 

4.2.3 Análise Estatística 

 

As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do programa estatístico Sisvar 

(Ferreira, 2000). Após a análise de variância, as diferenças, significativas (p<0,05), foram 

comparadas utilizando-se teste de Tukey a 95% de probabilidade. 
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Inicialmente utilizou-se do teste de média por Tukey, com significância de 5%, para 

avaliar se havia diferença significativa em Pr>Fc indicadas em anexo, com valor abaixo de 0,05. 

Em seguida realizou-se a regressão dos ovos tipo A e tipo B para cada atributo analisado no 

laboratório da indústria, referentes as análises de pH, sólidos totais e coloração, para ovos não 

pasteurizados e ovos pasteurizados. 

Para as análises microbiológicas não realizou-se análise estatística, pois não obteve-se 

resultados em triplicata, assim como as análises do swab. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 OVOS PASTEURIZADOS 

 

Os autores Silversides & Scott (2001) e Carvalho et al. (2007) observaram que com o 

avanço da idade da ave, o ovo aumenta de tamanho, no qual é bem comum que a porcentagem 

de gema também seja maior, porém, a porcentagem de albúmen, gravidade específica, altura e 

a unidade “Haugh”3 diminuem, mostrando-se assim, que a qualidade interna do ovo tende a 

piorar com o avanço da idade. Esta situação foi observada nas análises realizadas em 

laboratório, pois o ovo integral pasteurizado tipo B tinha procedência de galinhas mais velhas, 

e ainda era menos fresco do que os ovos pasteurizados do tipo A. Dessa forma, observou-se que 

a amostra B obteve um maior teor de sólidos totais (Tabela 01) do que a amostra A, devido ao 

fato de que os ovos utilizados no processamento foram mais velhos, o que pode ser explicado 

por uma maior concentração de gema. Assim, quando o teor de sólidos totais é maior que 23%, 

como exige a legislação, melhor é a qualidade do ovo, porém se as poedeiras são mais velhas, 

o risco de perdas após o processo de pasteurização é maior quando comparadas a galinhas mais 

jovens.  

Demonstra-se nas Tabelas 01, 02 e 03 que houve diferença significativa das análises de 

sólidos totais, pH, e coloração, assim, pode-se observar que os tipos de ovos obtiveram 

diferença a 5%, em anexo.  

 

 

                                                             
3 A unidade “Haugh” é uma expressão matemática que correlaciona o peso do ovo com a altura da clara espessa. 

De modo geral, quanto maior o valor da unidade “Haugh”, melhor a qualidade do ovo. 
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 Tabela 01 – Sólidos totais (%) das amostras de ovos pasteurizados A e B, nos tempos 

de armazenamento de 0, 5, 10, 14 e 16 dias, a 4 °C. 

Tempo (dias) Pasteurizado A Pasteurizado B 

0 23,04b 23,89a 

5 23,07b 23,73a 

10 23,01b 23,88a 

14 23,07b 23,61a 

16 22,94b 23,48a 

*Médias seguidas da mesma letra na linha não diferem entre si a 95% de probabilidade, pelo 

teste de Tukey. 

Demonstra-se através da Figura 07, que durante todo o tempo de armazenamento, a 4 °C, 

os sólidos totais do ovo pasteurizado do tipo B se manteve superior aos ovos pasteurizados tipo 

A, em níveis de 5% de significância, conforme análise de variância em anexo, todas 

apresentaram diferença significativa, até mesmo na interação entre o tipo de ovo e o seu período 

de armazenamento. 

 

 

Figura 07 – Sólidos Totais (%) dos ovos pasteurizados tipo A e tipo B. 

Em relação ao pH, em todos os tempos apresentados na Tabela 02, o ovo pasteurizado do 

tipo B esteve superior ao ovo pasteurizado tipo A, isso pode ser explicado pelo fato do ovo tipo 

B ser menos fresco do que o ovo tipo A, mas ambos tipos de ovos eram frescos, pois se 

apresentaram com pH abaixo de 7,5, já que a diferença da idade do ovo tipo A para tipo B era 
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de aproximadamente um dia. Na Tabela 02, observa-se que os ovos do tipo B do 5º ao 16º dia 

apresentaram pH constante no valor de 7,2, enquanto que o tipo A, por ser um ovo mais fresco 

apresentou um pH mais baixo, permanecendo mais próximo do 7,1, já a idade das poedeiras 

influenciou no seu pH. Ainda na Tabela 02 é possível observar que o pH foi reduzindo até 7,0 

no 16 ° dia, ou seja, indícios de que o ovo estava começando a ficar mais ácido, o que 

provavelmente logo estaria impróprio ao consumo. 

Segundo Pires (2013) os ovos frescos e de boa qualidade apresentam um pH neutro entre 

de 7,6 a 7,9, ótimo para a maioria dos microrganismos se desenvolverem. Logo, tem-se que da 

mesma forma que ocorre o aumento do período de armazenamento, o pH também aumenta, 

podendo chegar a 9,5, faixa em que tem-se o efeito inibidor no crescimento de bactérias. Isso 

já não ocorreu nas amostras de ovos pasteurizados refrigerados, pois o pH inicialmente estava 

mais alto, com 7,3, o que representa ainda um ovo fresco, e depois de cinco dias houve uma 

queda no pH (Tabela 02) que se manteve constante praticamente até o seu prazo de validade de 

quinze dias, todavia, pode-se verificar através das análises de shelf life, que o produto teve uma 

duração de dezesseis dias, no qual no 17º dia este já se apresentava com um odor não agradável, 

mostrando seu aspecto azedo percebido no seu pH também que sofreu uma redução. 

Os ovos de poedeiras novas apresentaram um menor valor de pH (p<0,05) que os ovos 

de poedeiras velhas independente das condições de armazenamento, como visto na Figura 08. 

Apesar disso, através de análises confirmou-se que independentemente da temperatura de 

armazenamento e da idade das poedeiras, o pH do albúmen aumentou com os dias de estocagem 

(FIGUEIREDO, 2008), ou seja, a idade não influenciou diretamente na queda ou aumento do 

pH, mas sim o seu tempo de armazenamento, no qual os ovos mais velhos apresentavam um 

aumento do seu pH, ou pelo menos um pH superior aos ovos frescos “do dia”. 

 

Tabela 02 – pH das amostras de ovos pasteurizados tipo A e B, nos tempos de 0, 5, 

10, 14, e 16 dias a 4 °C. 

Tempo Pasteurizado A Pasteurizado B 

0 7,3b 7,33a 

5 7,1b 7,2a 

10 7,1b 7,2a 

14 7,1b 7,2a 

16 7,0b 7,2a 

*Médias seguidas da mesma letra na linha não diferem entre si a 95% de probabilidade, pelo 

teste de Tukey. 
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Demonstra-se através da tabela acima que houve diferença significativa a 5%, entre as 

amostras de ovos tipo A e B, porém a variação durante o período de armazenamento foi 

insignificante. 

 

 

Figura 08 – pH dos ovos pasteurizados tipo A e tipo B. 

 

Observou-se para todo o tempo de armazenamento que o ovo pasteurizado tipo B 

apresentou maior pH que o ovo pasteurizado tipo A, significativamente a 5% (Tabela 02 e 

Figura 08).  

Temperaturas elevadas para o armazenamento do ovo pode levar também a perda de água 

do albúmen, no qual a água livre se liga a proteínas e passa para a gema por osmose, 

comprometendo a sua qualidade (BARBOSA et al., 2008), como pode-se perceber pelas 

análises que a tendência dos sólidos totais do ovo é de ir diminuindo com o passar do tempo 

(Figura 07), pois a perda de água do albúmen afeta a sua consistência, sua fluidez, ficando com 

um aspecto mais líquido, diminuindo também a sua altura, pH do ovo aumenta. Porém, o pH 

do ovo diminui com o decorrer do tempo de armazenamento, como observado no ovo 

pasteurizado tipo B, com apenas um dia de diferença do ovo pasteurizado tipo A. Ainda, pode-

se perceber que após 15 dias o seu pH diminuía, pois o ovo já não apresentava mais o seu odor 

característico, apresentou-se azedo no 17 º dia, o que pode ser a causa do seu pH ter caído. 
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Na pesquisa de Ruivo (2013) cuja qualidade dos ovos analisados eram influenciados pela 

Mycoplasma gallisepticum, a temperatura ambiente, o pH de ovos com 7 dias chegou a 9,34 ± 

0,03, e para ovos com 14 dias, elevou-se para 9,46 ± 0,05. Assim, conforme aumenta o pH do 

albúmen e da gema, a qualidade do ovo diminui, o que indica que o ovo já é mais velho. Já com 

relação a coloração da gema, está é influenciada pela alimentação da ave (PIRES, 2013). Assim 

pode-se observar na Figura 09 que tanto o ovo A como o B obtiveram uma coloração 

característica, mais clara e uniforme durante a sua vida de prateleira (15 dias), o que é de grande 

importância para a padronização de receitas, quando o produto é utilizado por outras indústrias. 

Ambos os tipos de ovos permaneceram com coloração 5 durante toda a vida útil do produto 

ovos pasteurizados refrigerados (Figura 09), sendo assim, não houve diferença significativa no 

aspecto cor de ovos pasteurizados, a 5% como demonstra através da sobreposição de linhas na 

Figura 09. 

 

Figura 09 – Coloração de ovos integral pasteurizados tipo A e B, em shelf life. 

 

5.2 OVOS NÃO PASTEURIZADOS 

 

Com relação aos ovos não pasteurizados, retirados diretamente da casca e logo em seguida 

armazenados por 10 dias, neste  caso, ovos de galinhas mais  velhas, sem passar por nenhum 

processo, pode-se observar que houve diferença significativa a 5% com relação aos sólidos 

totais, para o tipo de ovo, período de armazenamneto, e para a interação. Assim, o ovo não 

pasteurizado tipo B apresentou também um teor de sólidos totais maior que o ovo não 

pasteurizado tipo A (Tabela 03), assim como os ovos pasteurizados discutidos acima, no qual 

0

1

2

3

4

5
Tempo 0

5 DIAS

10 DIAS14 DIAS

16 DIAS

A B



38 
 

 

confirma que realmente poedeiras de uma linhagem mais velha apresentam um teor de sólidos 

totais maior que de galinhas mais jovens, logo, houve diferença significativa (p≤0,05). 

 

Tabela 03 – Sólidos totais (%) de amostras de ovos não pasteurizados tipo A e B, nos 

tempos 0, 5 e 10 dias refrigerados a 4 °C. 

Tempo Não 

pasteurizado  

tipo A 

Não 

pasteurizado 

tipo B 

0 25,51b 27,44a 

5 25,32b 27,41a 

10 25,1b 26,81a 

*Médias seguidas da mesma letra na linha não diferem entre si a 95% de probabilidade, pelo 

teste de Tukey. 

 

O tipo de ovo não pasteurizado A difere do ovo não pasteurizado tipo B com relação ao 

tempo, o que mostra que a idade do ovo e da galinha são de grande importância quando frescos, 

pois o tipo A garante maior qualidade do produto final (Figura 10), pois verificou-se no decorrer 

das análises de sólidos totais de ovos antes e após a pasteurização (no dia a dia do laboratório) 

que depois de sofrer a pasteurização o ovo apresentava uma queda muito maior dos sólidos 

totais quando estes ovos já eram mais velhos, o que permitia uma garantia superior de qualidade 

aos ovos mais frescos, como os ovos do tipo A, que apesar de apresentar um valor menor de 

sólidos totais, possui uma melhor previsão de quanto que os sólidos reduzem depois da 

pasteurização, que fica em torno de 1, e para ovos mais velhos a redução pode ser de 2 ou mais, 

o que é imprevisível e ruim para a indústria estabelecer um padrão de qualidade.  
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Figura 10 – Sólidos totais (%) dos ovos não pasteurizados tipo A e tipo B. 

 

Os valores de pH encontrados na Tabela 04 mostra que com o passar do tempo de 

armazenamento, mesmo que refrigerado, o pH tende a aumentar, indicando que a idade do 

ovo interfere sim na qualidade deste, como os resultados de pH demostra na Figura 11. 

 

Tabela 04– pH das amostras de ovos não pasteurizados tipo A e B, nos tempos de 0, 5 

e 10 dias a 4°C. 

Tempo Não 

pasteurizado 

tipo A 

Não 

pasteurizado 

tipo B 

0 7,4b 7,7a 

5 7,6b 8,16a 

10 7,9b 8,1a 

*Médias seguidas da mesma letra na linha não diferem entre si a 95% de probabilidade, pelo 

teste de Tukey. 
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Figura 11 –pH de ovos não pasteurizados, tipo A e tipo B. 

 

Comparando, as amostras de ovos pasteurizados e não pasteurizados, pode-se observar 

uma grande diferença com relação ao pH, pois para ovos pasteurizados permaneceram quase 

que constante (Tabela 02), enquanto que para ovos não pasteurizados houve o aumento do pH 

com o passar dos dias (Tabela 04) isso como consequência da não homogeneização dos ovos 

quando não pasteurizados, ocorrendo então uma leve separação de fases do ovo líquido, com 

um aspecto mais viscoso no qual pode provocar uma variação no momento de medir o pH. 

A Figura 12 demostra que ocorre a alteração da coloração dos ovos não pasteurizados 

refrigerados durante o período de armazenamento no decorrer da sua vida de prateleira. Essa 

mudança é comum em ovos não pasteurizados, pois estes não passaram pelo processo de 

homogeneização. 
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Figura 12 – Coloração dos ovos não pasteurizados, tipo A e tipo B. 

 

Durante todo o tempo de análise os ovos do tipo B apresentaram uma coloração mais 

escura do que o ovo tipo A, sendo assim, acredita-se que seja pelo fato dos ovos do tipo B serem 

de galinhas com uma idade mais avançada, em que a concentração de gema pode ser maior, o 

que provoca uma coloração de um grau maior quando comparada ao ovo do tipo A. Logo, como 

a Tabela 05 demostra, a coloração de ovos não pasteurizados tanto tipo A como tipo B, 

obtiveram diferença significativa a 5%, sendo o ovo tipo B consideravelmente maior que o ovo 

tipo A, pois este era de uma linhagem mais velha. Assim, o ovo tipo A possui maior qualidade 

já que é mais novo, de poedeiras mais jovens, e ainda possui uma coloração mais desejável às 

indústria de alimentos, pois a preferência é por ovos mais claros, que não interferem tanto na 

coloração do seu produto final. 

Tabela 05 – Coloração de amostras de ovos não pasteurizados tipo A e B, nos tempos 

de 0, 5 e 10 dias, a 4 °C. 

Tempo Não 

pasteurizado 

tipo A 

Não 

pasteurizado 

tipo B 

0 5b 7a 

5 5b 9a 

10 8b 9a 

*Médias de triplicata, seguidas da mesma letra na linha não diferem entre si a 95% de 

probabilidade, pelo teste de Tukey. 
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Durante o seu período de armazenamento que durou em torno dos 10 dias, obteve-se 

uma pequena variação dos sólidos totais (%) no seu último dia, com um pequeno decréscimo, 

de 27,44 para 26,78%, enquanto que o pH oscilou de forma crescente no seu período de 

armazenamento refrigerado, de 7,7 subiu para 8,2 reduzindo em 8,1 no seu último dia (Tabela 

04), percebe-se que o ovo estava começando a reduzir o seu pH no 10º dia, pois já estava 

começando a azedar. A sua coloração inicial estava em 5 de acordo com a escala DSM 

YolkFan™ que varia de 1 a 16. Após o 5º dia de refrigeração, a sua coloração aumentou para 

8, logo tem-se alguns fatores que podem ter provocado este aumento de coloração, tais como: 

a embalagem utilizada, diferente daquelas em que os ovos são comercializados de cor 

transparente, pode ter sido influenciada pela absorção da luz, além de outros fatores como o 

fato do ovo não ser homogeneizado, já que não era pasteurizado. 

Contudo, tem-se que os seus sólidos totais se mantiveram bem próximos com o passar do 

período de armazenamento refrigerado, ao contrário de ovos armazenados em temperatura 

ambiente que segundo alguns autores pode reduzir bastante quando estocado em temperatura 

ambiente, além de outros fatores que podem influenciar na queda dos seus sólidos totais, que 

podem estar relacionados a idade das poedeiras e idade do ovo. Esses aspectos foram bem 

observados durante o período de análises dos ovos antes e após a pasteurização, e pode-se 

perceber então que quando os ovos são de poedeiras mais velhas, ou ovos mais velhos, estes 

obtiveram uma redução bem maior dos sólidos totais comparado ao ovo trincado, e ele depois 

de pasteurizado.  

A qualidade do ovo possui vários aspectos a depender de fatores como a qualidade da sua 

casca, a qualidade interna, resistência à manipulação, idade das aves, além de fatores 

nutricionais (cálcio, fósforo, vitaminas, qualidade da água e contaminação do alimento), 

genética e condição sanitária das aves (PIRES, 2013). Ou seja, são fatores desde antes da sua 

formação até o momento que chega ao consumidor, no qual qualquer mudança pode alterar 

facilmente a sua qualidade final. Ruivo (2013) traz outras questões que podem afetar na 

qualidade do ovo, são elas: a estirpe, muda induzida, sistemas de produção e estados 

patológicos, o stress no geral e stress térmico, assim como o tempo e o tipo de armazenamento 

dos ovos. 

Essa redução dos sólidos totais com o processo de pasteurização é comum, pois o ovo 

passa por um processo de homogeneização, ficando com um aspecto menos consistente, porém, 

em ovos mais velhos havia-se uma queda de até 50 vezes maior quando comparados a ovos 

mais novos, sendo assim, foi-se necessário um controle desta etapa para padronizar os sólidos 

totais, mantendo-os sempre acima de 23% após a pasteurização, como exige a legislação. Sendo 
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assim, esse controle foi realizado através da correção do volume de gema, como mostra a 

equação abaixo: 

 

𝑆𝑇𝐹 𝑥 𝑉𝐹 = 𝑆𝑇𝑂𝐼 𝑥 𝑉𝑂𝐼 + 𝑆𝑇𝐺 𝑥 𝑉𝐺                   Equação 01 

 

Legenda: 

STF: Sólidos total final; 

VF: Volume final; 

STOI: Sólidos total do ovo integral; 

VOI: Volume do ovo integral; 

STG: Sólidos total da gema; 

VG: Volume da gema. 

 

Houve diferença significativa a 5% tanto ao sólidos totais como o pH e para a dos ovos 

não pasteurizados do tipo A e B, no teste Tukey. 

Aos ovos pasteurizados, os sólidos totais e pH variaram significativamente a 5%, 

diferente da coloração que permaneceu constante durante toda a vida de prateleira do produto 

que ficou em 16 dias. Já com relação aos ovos não pasteurizados, sobre refrigeração obtiveram 

uma duração de 5 dias, enquanto que as amostras de ovos pasteurizados duraram 16 dias, e aos 

ovos não pasteurizados sua duração ficou em 10 dias, isso com relação aos aspectos físico-

químicos, cuja análises foram realizadas no laboratório da indústria. Contudo, tem-se que os 

ovos não pasteurizados apresentavam o aumento da sua coloração com o decorrer dos dias, 

além da separação de fases já que a homogeneização ocorre somente quando o ovo é 

pasteurizado. 

Os ovos trincados devem ser logo pasteurizados, para que sua validade seja cumprida. 

Além disso, há outros fatores que podem interferir na qualidade do ovo, como a alimentação da 

galinha, a idade da poedeira, além do tempo do ovo a ser quebrado, pois quanto mais velho este 

é, o seu pH aumenta, e ainda a sua durabilidade pode não ser mais de 15 dias. Ainda, tem-se a 

hipótese de que ovos mais velhos, depois de pasteurizados possuem uma queda mais elevada 
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do brix quando comparada a ovos mais novos. A idade da poedeira e principalmente a idade do 

ovo, são de estrema importância para o controle de qualidade do produto final, permanecendo 

assim dentro dos padrões estabelecidos pela legislação.  

O teor de sólidos totais, é um dos testes mais significativos realizados nos ovoprodutos, 

além do pH, assim é possível controlar o produto e fazer as correções necessárias. No ovo 

inteiro, o ºbrix varia entre 22,5% e 26% a 20º C (RUIVO, 2013). 

A qualidade do ovo também está totalmente relacionada ao tempo, temperatura e umidade 

de armazenamento. Segundo Pires (2013) após a postura, o ovo tende a perder a sua qualidade 

de maneira contínua, pois a deterioração da qualidade interna do ovo é uma função direta do 

tempo de estocagem, e a conservação em baixas temperaturas é fundamental para reduzir a 

perda de qualidade interna, preservando seu valor. Assim sendo, o MAPA recomenda para que 

a sua qualidade seja preservada temperatura de armazenamento na faixa de 8 a 15º C com uma 

umidade relativa de 70 a 90%, conseguindo dessa forma estender em até trinta dias a validade 

do ovo posterior a postura (BRASIL, 1990). 

O controle do pH de ovoprodutos líquidos também pode estar diretamente relacionado 

com as alterações na qualidade microbiana. Quando ocorre fermentação microbiana o ácido 

formado vai provocar uma diminuição no pH nos produtos, como foi visto nas análises de ovos 

pasteurizados, pois a medida que o produto ficava mais próximo do seu vencimento, este 

passava a reduzir o seu pH. Assim, considera-se que, no caso do ovo inteiro, um pH inferior a 

7,1 indica ocorrência de fermentação do produto enquanto para gema e clara os valores de 

referência são inferiores a 6,2 e 8,2, respetivamente (DAVIM, 2012). 

A Embrapa (2004) traz ainda que a penetração de microrganismos pode ocorrer devido a 

fatores como a idade das poedeiras, a qualidade da casca e de sua cutícula, além do fator tempo 

e suas condições de armazenamento, dentre outros. Sendo assim, os microrganismos mais 

comuns são: bactérias (Salmonella spp., E. coli, Staphylococci, Streptococci, Campylobacter spp., 

Mycobacterium avium, Mycoplasmas, M. gallisepticum, M. synoviae, Chlamydia, C. psittaci), 

fungos (Aspergillus fumigatus e organismos esporulados) e vírus (Retroviridae, Virus da 

retículoendoteliose, Reoviridae, Oncovirinae, Adenovirus, Picornaviridae, Orthomyxoviridae, 

Circoviridae) (FIGUEIREDO, 2008). 

Segundo Lacerda (2011) um dos maiores contaminantes de ovos tem sido a própria ave, 

principalmente com relação as suas fezes quando depositadas na casca ovo por ser porosa, com 

7.000 a 17.000 poros por ovo. O que pode trazer a clássica contaminação por Salmonella, de 

forma horizontal ou vertical. A transmissão horizontal ocorre através da penetração da bactéria 

na casca do ovo logo após a postura e a transmissão vertical ocorre pelo ovário. Assim, as aves 
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podem contrair pelo contato com o próprio ovo contaminado em seu percurso, e também através 

da casca e até pela ração, se contaminada. Logo, quando a bactéria é contraída, ela se multiplica 

rapidamente nos linfoides invadindo o sistema circulatório e se disseminando para diferentes 

órgãos, sendo liberada pela suas excretas, que ao entrar em contato com o ovo o contamina 

devido aos poros, ou mesmo rachaduras que possam existir. 

Na Tabela 06, tem-se os resultados da análise de ovos não pasteurizados, no qual não 

foi possível comparar com a legislação, pois só foram encontrados dados referentes aos ovos já 

pasteurizados. Porém, o resultado da amostra de ovo A trouxe que este havia a presença de 

Salmonella em 25 mL de ovo, um ponto crítico, no qual indica que este não oferece segurança 

de alimentos ao consumidor. Contudo, as análises foram repetidas após a pasteurização do ovo, 

e mostraram-se positivas, pois a pasteurização se apresentou eficiente quanto a Salmonella, já 

que obteve ausência em 25mL (Tabela 07), ou seja, a pasteurização é um método eficiente para 

reduzir a contaminação microbiana, aumentando assim a vida de prateleira do produto final.  

 

Tabela 06 – Análises microbiológicas de ovos A e B antes da pasteurização. 

 

 

 

 

 

 

Stringhini et al. (2009) relata que a lavagem dos ovos pode levar a remoção da cutícula 

que protege os poros da casca, o que propicia a entrada de microrganismos e consequente 

contaminação e deterioração do ovo. No entanto, já tem outros autores que dizem não haver 

ligação da cutícula com penetração de Salmonella em ovos. 

Pode-se observar na Tabela 07 que os ovos do tipo A que são os ovos sujos, resultaram 

em uma contagem de bactérias menor quando comparado ao ovo B que é o ovo do tipo trincado, 

aonde a probabilidade de contaminação é maior. Mas, ainda assim, ambas estavam de acordo 

com a legislação com relação as análises microbiológicas. As análises físico-químicas 

realizadas no laboratório apresentaram valores aceitáveis ao teor de proteínas, porém a 

quantidade de lipídeos apresentou-se abaixo do mínimo estabelecido pela legislação, que seriam 

Parâmetro Resultado A Resultado B Unidade 

Contagem de bactérias 

mesófilas aeróbias e 

anaeróbias facultativas 

9,7 x 107 1,8x106 UFC/mL 

Contagem de coliformes a 

45º C 

3,6x102 3,3x104 UFC/mL 

Contagem estafilococos 

coagulase positiva 

8x102 <1,0x101 UFC/g 

Salmonella spp. Presença Ausência 25 mL 
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10%, possivelmente devido a alimentação da poedeira. Contudo, realizou-se nestas mesmas 

amostras, a contagem de bactérias após os 15 dias, cujo valor obtido estava acima do permitido 

pela legislação, no qual comprovou-se que sua validade não ultrapassava os quinze dias.  

 

Tabela 07 – Análises microbiológicas de ovos A e B após a pasteurização após 15 

dias. 

Parâmetro Legislação Resultado A Resultado B Unidade 

Contagem de bactérias 

mesófilas aeróbias e 

anaeróbias facultativas 

≤5,0x104 2,2 x 103 8x103 UFC/mL 

Contagem de coliformes a 

45º C 

≤1,0x 101 <1,0 <1,0 UFC/mL 

Contagem estafilococos 

coagulase positiva 

≤5,0x102 <1,0x101 <1,0x101 UFC/g 

Lipídeos ≥10 8,2 6,5 % 

Proteínas ≥11,7 12,3 11,9 % 

Salmonella spp. Ausência Ausência Ausência 25 mL 

 

Dessa forma, utilizou de análises do swab pelos equipamentos da indústria (a esteira 

(quebradora), bacia (quebradora), duas panela que o ovo é destinado antes de entrar no tanque, 

nos dois tanques, na panela de envase e nos três bicos de envase) e verificou-se que pontos: 

bico de envase, um dos tanques e na panela de envase apresentavam grande contaminação e 

que deveriam ser melhorados, para então melhorar a qualidade do ovo e aumentar a sua vida de 

prateleira, e ampliar o público consumidor. 

Então, os pontos a serem melhorados no decorrer do processamento foram apresentados 

como mais críticos em um dos tanques, no qual foi realizado uma manutenção e o SIF com o 

ácido e a base no tempo correto estabelecido pelo fabricante. Em seguida, na panela de envase 

com uma contagem de bactérias de 2,0x103 UFC/cm2, e nos bicos de envase de 5,0x101 a 

2,4x103 UFC/cm2.  

Sendo assim, foram discutidos quais poderiam ser as causas dessa contaminação nesses 

pontos apresentados acima, e chegou-se à conclusão que o ponto mais crítico que estava 

contaminando os equipamentos, era-se a utilização de um jato de água, no qual está não era 

tratada, mas a utilizavam principalmente no bico de envase antes de começar o processamento. 

Logo, foi retirada a utilização deste jato durante o dia a dia da indústria, com uma limpeza mais 

específica na tubulação do pasteurizador para melhorar o controle de qualidade do produto, 

realizando-se novamente as análises do swab nestes pontos mais críticos apresentados acima, 

além da tubulação do pasteurizador, assim pode-se observar que a tubulação apresentou um 
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valor baixo, de 1,9 UFC/cm2 no qual a sua higienização resultou também em uma melhora nos 

valores encontrados na panela de envase e no tanque, resultando em uma contagem <1,0 

UFC/cm2. Além do bico de envase que também apresentou uma redução da contagem de 

bactérias no qual anteriormente com 2,4x103 UFC/cm2 reduziu para 4,3x101 UFC/cm2, 

mostrado que realmente a água (não tratada) que era utilizada, estava contaminando o produto. 

Assim, a Tabela 08 traz os resultados de análises do ovo pasteurizado após as modificações 

realizadas no processamento.  

A Tabela 08 traz dados referentes a análises realizadas após algumas mudanças no 

processamento de ovos pasteurizados, que estão relacionados a alguns pontos críticos 

encontrados através de análise do swab realizadas na indústria, com o intuito de melhorar a 

qualidade do produto, prolongando assim a sua vida de prateleira. 

 

Tabela 08 – Análises microbiológicas de ovos pasteurizados, após ajustes no 

processamento; Shelf Life nos tempos de 5, 10 e 14 dias, armazenados sob refrigeração de 4 

°C. 

Parâmetro Legislação 5 dias 10 dias 14 dias Unid. 

Contagem de 

bactérias mesófilas 

aeróbias e anaeróbias 

facultativas 

≤5,0x104 1,0x102 7,0x102 7,0x102 UFC/mL 

Contagem de 

coliformes a 45º C 

≤1,0x 101 <1,0 <1,0 <1,0 UFC/mL 

Lipídeos ≥10 8,2 - - % 

Proteínas ≥11,7 10,6 - - % 

Salmonella spp. Ausência Ausência   25 mL 

Odor Carac. Caract. Caract. Caract. - 

pH 7,0 – 7,8 7,89 7,27 7,12 a 25º C 

Sólidos Totais ≥23 - 30,57 31,82 mg/L 

Carac.: característico 

 

Percebe-se que a contagem de bactérias permanece no 102 no período de 14 dias, logo, 

tem-se que as amostras permaneciam dentro dos padrões estabelecidos pela legislação, exceto 

para lipídeos e proteínas (Tabela 08). Demonstra-se através da tabela acima que o produto 

melhorou microbiologicamente, isso ocorreu somente após as modificações realizadas nos 

pontos críticos, anteriormente em outras análises, o produto apresentou uma elevada contagem 

de bactérias no qual chegou a apresentar até 5,2 x 105 em 15 dias e 1,3 x 108 UFC/mL em 21 
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dias. Logo, as medidas tomadas foram de grande significância, proporcionando assim um 

produto dentro dos padrões estabelecidos pela legislação, ou seja, menor que 104. 

Em relação ao albúmen, a sua qualidade é interligada a vários fatores como o seu nível 

de proteína, e alguns aminoácidos como a lisina e elementos como o crómio e o magnésio, 

entretanto, a nutrição das aves não é o principal fator limitante do albúmen (RUIVO, 2013). 

Para a gema, Pires (2013) aborda que a nutrição das aves influencia diretamente na sua 

composição proteíca, além dos ácidos graxos e do colesterol na gema, pois o aumento da taxa 

de ácidos graxos poli-insaturados na dieta faz com que aumente diretamente a proporção desses 

ácidos graxos na gema, já a quantidade de ácidos graxos saturados permanece constante, 

correspondendo a 31% dos lipídeos totais, sendo considerado um valor baixo. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Certamente, o ovo é um alimento com elevado valor nutritivo e de baixo custo, porém ao 

passar por um processamento este terá mais qualidade e segurança de alimentos o que irá gerar 

mais custos ao produto final, porém seria mais seguro, ainda mais para as indústrias que 

necessitam de grandes quantidades de ovos para a produção de seu produto. Logo, a 

manutenção da qualidade original ainda é um grande desafio que deve ser alcançado por todos 

aqueles que estão envolvidos no seu aproveitamento, desde o produtor, manipuladores do 

processo de produção, transporte, até chegar ao consumidor final. 

Houve diferença significativa a 5%, para todas as análises realizadas, com exceção da 

análise de cor dos ovos pasteurizados que permaneceu constante. Assim, os resultados das 

análises de sólidos totais (%), pH, e coloração obtiveram diferenças significativas pela ligação 

tipo de ovo e tempo de armazenamento, com exceção da coloração em ovos pasteurizados, que 

se mantiveram constante durante todo o tempo de armazenamento a 4º C. Todavia, pode-se 

perceber que durante todo o tempo de armazenamento o ovo pasteurizado B sempre se manteve 

superior ao ovo pasteurizado, aos sólidos totais e pH, característico de poedeiras de mais idade. 

As análises realizadas pela indústria, como a do swab, foi efetiva para o controle de 

melhor qualidade do ovo pasteurizado, pois foi possível observar a redução da contaminação 

dos equipamentos após a retirada do jato de água não tratada que era utilizada até então nos 

bicos de envase. Assim, a vida de prateleira do produto aumentou em pelo menos dois dias. 

Logo, a possibilidade de aumentar a vida de prateleira do produto é possível, assim que se 

realizar mais análises na presente indústria, com frequência.  
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ANEXOS 

 

 
ANÁLISE DE VARIÂNCIA EM OVOS NÃO PASTEURIZADOS 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Variável analisada: SÓLIDOS TOTAIS 

Opção de transformação: Variável sem transformação ( Y ) 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

LEGENDA:  

 

TO = Tipo de ovo 

Se Pr>Fc,  tiver P ≤ 0,05, significa que houve diferença significativa a 5%, pela análise de 

variância. 
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-------------------------------------------------------------------------------- 

Variável analisada: PH 

Opção de transformação: Variável sem transformação ( Y ) 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
LEGENDA:  

 

TO = Tipo de ovo 

Se Pr>Fc,  tiver P ≤ 0,05, significa que houve diferença significativa a 5%, pela análise de 

variância. 
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-------------------------------------------------------------------------------- 

Variável analisada: COR 

Opção de transformação: Variável sem transformação ( Y ) 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
LEGENDA:  

 

TO = Tipo de ovo 

Se Pr>Fc,  tiver P ≤ 0,05, significa que houve diferença significativa a 5%, pela análise de 

variância. 
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ANÁLISE DE VARIÂNCIA EM OVOS PASTEURIZADOS 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Variável analisada: Sólidos Totais 

Opção de transformação: Variável sem transformação ( Y ) 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
LEGENDA:  

 

TO = Tipo de ovo 

Se Pr>Fc,  tiver P ≤ 0,05, significa que houve diferença significativa a 5%, pela análise de 

variância. 
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-------------------------------------------------------------------------------- 

Variável analisada: PH 

Opção de transformação: Variável sem transformação ( Y ) 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

LEGENDA:  

 

TO = Tipo de ovo 

Se Pr>Fc,  tiver P ≤ 0,05, significa que houve diferença significativa a 5%, pela análise de 

variância. 

 

 

 

 


