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RESUMO GERAL 
 

Objetivou-se com este estudo verificar a qualidade física, química e bacteriológica 
de ovos lavados e não-lavados submetidos à contaminação experimental com 
Pseudomonas aeruginosa e armazenados a 5oC e 25oC durante o período de 30 
dias. Foram utilizados 768 ovos sem trincas e classificados como grandes, de 
poedeiras leves da linhagem Dekalb White, com 30 a 40 semanas de idade, 
sendo 384 para qualidade física e química e 384 para qualidade bacteriológica. O 
delineamento empregado foi em blocos com duas etapas e em esquema fatorial 2 
x 2 x 2 (contaminação, lavagem e temperatura de armazenamento) com seis 
repetições para variáveis de qualidade física, química e bacteriológica. Os ovos 
foram contaminados, pelo manuseio, com 1,5 x 105 unidades formadoras de 
colônias (UFCs) de Pseudomonas aeruginosa/mL de solução e permaneceram 
armazenados a 5oC e 25oC por 30 dias. A cada 10 dias foram realizadas análises 
de qualidade física dos ovos (peso do ovo, gravidade específica, espessura de 
casca, porcentagem de gema, albume e casca, unidade Haugh, índices de gema 
e albume), química (pH do albume e da gema) e bacteriológica (contagem de 
bactérias na casca e no conteúdo do ovo). Para analisar a perda de peso dos 
ovos ao final de 30 dias foram utilizados 96 ovos pesados a cada três dias. O 
delineamento utilizado foi em blocos casualizados em esquema fatorial 2 x 2 x 2  
(contaminação x  lavagem x temperatura de armazenamento), com seis 
repetições e um ovo a unidade experimental. Observou-se que a refrigeração 
manteve a qualidade interna dos ovos mesmo quando houve contaminação na 
casca com inóculo de Pseudomonas aeruginosa (p<0,05). Concluiu-se que a 
refrigeração retarda a perda de peso e proporciona melhor qualidade interna, 
física, e química de ovos durante os 30 dias de armazenamento (p>0,05), 
independente da contaminação e do processo de lavagem. Melhores valores de 
qualidade interna foram obtidos nos ovos refrigerados (p<0,05), Os ovos 
armazenados a 5ºC apresentaram menor contagem bacteriana (p<0,05). 
Concluiu-se que a refrigeração proporciona melhor qualidade bacteriologica dos 
ovos durante 30 dias de armazenamento e que houve maior crescimento 
bacteriano nos ovos lavados e principalmente no conteúdo dos ovos.   

 

Palavras-Chave: características físicas, contaminação bacteriana, estocagem, 
ovos comerciais, peso do ovo, refrigeração 
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CAPÍTULO 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
1 INTRODUÇÃO  
 

A produção mundial de ovos apresentou crescimento de 37,1% entre 

os anos de 2004 a 2009, porém, no Brasil, o aumento foi somente de 10,2% no 

mesmo período. O país é o sétimo produtor mundial, com uma produção anual de 

cerca de 15,4 bilhões de ovos e o nono país consumidor, com um consumo per 

capita de 84 unidades por ano (AVISITE, 2008).  

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

possuindo um excelente balanço de proteínas, aminoácidos essenciais, vitaminas 

A, D, E, K e Complexo B, minerais como ferro, fósforo, manganês, potássio e 

sódio e ácidos graxos, sendo, portanto, altamente nutritivo (TERRA, 1999). 

Apresenta na sua composição proteína de elevado valor biológico, reunindo 

todos os aminoácidos essenciais e aproximadamente, 11% de lipídios, sendo que 

o conteúdo de ácidos graxos saturados (AGS) é de 29% dos lipídios totais e, de 

colesterol, 356 mg/% de parte comestível (NEPA, 2006). Contém, também, altos 

teores de ácidos graxos monoinsaturados e poliinsturados (AGP) e uma relação 

AGP/AGS mais favorável que outros alimentos de origem animal (SOUZA-

SOARES & SIEWERDT, 2005). Os ovos possuem ainda, diversas vitaminas, 

particularmente a A e as do complexo B, e elevados teores de minerais, 

principalmente ferro e fósforo. 

A legislação brasileira (BRASIL, 1997) determina condições mínimas 

de qualidade interna do ovo, no entanto, na prática, somente o peso e as 

características da casca têm sido considerados. De acordo com SOLOMON 

(1991) o albume exerce influência na qualidade do ovo, controlando a posição da 

gema no ovo intacto, sendo a posição e o movimento da gema indicações 

importantes da qualidade interna. O autor a cima relata ainda que no ovo fresco, 

a gema está túrgida e localizada centralmente, circundada pelo albume denso e 

delgado, já em ovos armazenados por longos períodos, a gema está flácida, 

freqüentemente localizada em um lado, e circundada por uma área ampla de 

líquido. 

De acordo com a AGÊNCIA RURAL (2003) o ovo é classificado em três 

classes, segundo sua qualidade interna: Classe A, Classe B e Classe C: 
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Classe A: casca limpa íntegra e sem deformações; câmara de ar fixa e 

como o máximo de 4 mm de altura; clara límpida, transparente, consistente e com 

calazas intactas e gema translúcida, consistente, centralizada e sem 

desenvolvimento de germe. 

Classe B: casca limpa, íntegra, ligeiramente deformada e manchada; 

Câmara de ar fixa, com no máximo de 6 mm de altura; clara límpida, 

transparente, relativamente consistente e com calazas intactas; gema 

consistente, ligeiramente descentralizada e deformada, porém com contornos 

bem definidos e sem desenvolvimento do germe. 

Classe C: casca limpa, íntegra, com defeitos de textura, contorno e 

presença de manchas; câmara de ar solta, com o máximo de 10 mm de altura; 

clara com ligeira turvação apresenta-se ligeiramente consistente e com calazas 

intactas; gema descentralizada e deformanda, porém com contornos definidos e 

sem desenvolvimento do germe. 

Os ovos são importantes fontes de nutrientes e seu consumo tem sido 

estimulado atualmente, principalmente após veiculação de resultados de estudos 

que elevam sua inocuidade pela saúde do coração.  

Contudo, de acordo com OLIVEIRA (2006), toxinfecções alimentares 

ocorrem, na maioria dos casos, pelas condições impróprias de processamento 

dos alimentos, tais como: higiene inadequada de pessoas, de utensílios e do 

ambiente; manutenção de alimentos em temperaturas que favorecem o 

crescimento bacteriano; e emprego de matéria-prima contaminada, e segundo 

TOOD (1996) os riscos de contaminação aumentam com a comercialização de 

ovos sujos, com cascas defeituosas, sujas e rachadas. 

No Brasil a Secretaria de Vigilância do Ministério da Saúde, considera a 

necessidade do constante aperfeiçoamento das ações no controle sanitário, 

visando a proteção da saúde da população. É necessário estabelecer critérios e 

padrões microbiológicos para alimentos que são problemas de saúde publica e 

necessário uniformizar os padrões para o comercio entre os países (BRASIL, 

2008). A necessidade de medidas higiênico-sanitárias que assegurem o controle 

de patógenos nos ovos, para que esses cheguem ao consumo humano, em 

perfeitas condições sanitárias tem ganhado importância por parte das empresas e 

principalmente dos consumidores, que atualmente buscam melhorias na 
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qualidade nutricional do alimento que, consequentemente irá refletir na qualidade 

de vida. 

Considerando-se que existem poucas informações técnico-científicas 

sobre a contaminação experimental de bactérias deteriorantes devido o manuseio 

dos ovos de consumo, a presente pesquisa foi desenvolvida com o intuito de 

estudar  a qualidade física, química e bacteriológica de ovos lavados ou não e o 

comportamento de Pseudomonas aeruginosa inoculadas na casca desses ovos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Estrutura do ovo 

O ovo é uma estrutura complexa que possui três partes principais: a 

gema, o albume e a casca e outras partes em menor proporção, dentre elas, o 

blastodisco, a calaza, a câmara de ar, a cutícula e as membranas da casca. A 

coloração dos ovos varia do branco ao marrom escuro e a cor da casca é uma 

característica genética, determinada pela raça da ave. É importante ressaltar que 

do ponto de vista nutricional, não há diferença entre os ovos brancos e os 

vermelhos (ROSE, 1997).  

A casca é essencial para manter a integridade dos componentes dos 

ovos. Ela é resistente e rígida e suporta o peso de uma ave adulta durante a 

incubação natural, em função de sua forma ovalada e arranjo radiado de cristais. 

É porosa, contém 7.000 a 17.000 poros por ovo, possui 0,5 a 12,8 micra de 

diâmetro, para permitir a respiração do embrião e perda de umidade sendo 

considerada a maior fonte de minerais para o desenvolvimento do embrião 

(MORENG & AVENS,1990). A casca constitui de 8 a 11 % do ovo e possui 94% 

de carbonato de Cálcio (CaCO3), 1,4% de Carbonato de Magnésio (MgCO3), 3% 

de glicoproteinas, mucoproteínas, colágeno e mucopolissacarídeos. A parte 

mineral é composta por 98,2% de carbonato de cálcio; 0,9% de carbonato de 

magnésio; e 0,9% de fosfato de cálcio (ORNELLAS, 2001). 

A câmara de ar constitui em um espaço entre a membrana interna e 

externa da casca, estando localizada na ponta mais larga do ovo, sendo formada 

logo após a oviposição. Com o esfriamento do ovo, ocorre uma contração do seu 

conteúdo, fazendo com que a membrana interna se separe da externa, 

proporcionando as trocas gasosas. A câmara de ar é importante na mensuração 

de qualidade interna do ovo. Em ovos frescos ela é quase inexistente, conforme 

aumenta o tempo de armazenagem do ovo, a câmara de ar aumenta e ocorre 

uma perda de umidade e gás carbônico pelos poros da casca e penetração do ar 

no ovo (LLOBET et al., 1989) .     

O albume constitui aproximadamente, 56 a 61% do peso do ovo e 

contém 88% de água. Essa estrutura é praticamente isenta de lipídios e 

carboidratos (OLIVEIRA, 2006) e é uma importante fonte de riboflavina (0,2 a 
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0,5g/ 100g de albume), apresentado cerca de 3,5 g de proteína 

(CARBÓ,1987). 

A gema constitui aproximadamente de 27 a 32% do peso do ovo e é 

composta por 50% água e 34% de lipídeos, 16% de proteína, alguma glicose e 

sais minerais. Contém também lecitina que é um lipídeo emulsificante (estabiliza 

misturas de água e óleo) (OLIVEIRA, 2007). Portanto, a gema contém 

aproximadamente a metade das proteínas presentes no ovo e é considerada de 

alto valor biológico, responsável por toda a vitamina A, D e E presente no ovo, e 

ainda contém fósforo, manganês, ferro, cobre, cálcio, zinco, fosfoproteinas ricas 

em aminoácidos essenciais, lipídios em forma de emulsão com grande proporção 

de ácidos graxos insaturados e colesterol (XAVIER et al., 2008). 

 

2.2 Qualidade externa do ovo 

A qualidade do ovo está relacionada a um conjunto de características 

que determina o seu grau de aceitabilidade, sendo determinada por inúmeros 

aspectos externos e internos. Os aspectos externos referentes à qualidade do 

ovo estão relacionados à qualidade da casca, considerando sua estrutura e 

higiene. Os aspectos internos consideram características relativas ao albume, 

gema, câmara de ar, odor, sabor e manchas de sangue, que com o passar do 

tempo vão sofrendo alterações (MORENG & AVENS, 1990). 

Para STRINGHINI et al. (2009), a qualidade física do ovo está ligada 

diretamente à qualidade da casca, viscosidade do albume, condições da gema, 

tamanho e condições da câmara de ar, presença ou ausência de anormalidade, 

como manchas de carne e sangue.  

A qualidade de ovos frescos pode ser determinada principalmente por 

meio do cálculo da unidade Haugh que é baseada na altura do albume denso 

corrigido para o peso do ovo (ALLEONI & ANTUNES, 2001). A perda de peso do 

ovo durante o armazenamento e alteração do pH do albume são outros métodos 

analíticos que são utilizados para avaliar a qualidade (FURTADO et al., 2001). 

Entretanto, SOLOMON (1991) considera que somente esses parâmetros para a 

avaliação da qualidade do ovo são insuficientes e propõe métodos analíticos 

capazes de avaliar a qualidade de ovos e derivados de forma mais objetiva, como 
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ultrasonografia e ressonância nuclear magnética, pois são medidas mais 

sensíveis da qualidade dos ovos.  

As cascas, embalagem natural do ovo, podem causar grandes 

prejuízos aos produtores de ovos comerciais. Estas perdas são em decorrência 

de vários fatores, como a idade da ave, nutrição (FURTADO et al., 2001), 

sanidade do plantel (OLIVEIRA et al., 2000) e ingredientes na ração (CARVALHO 

et al., 2007). 

De acordo com BAIÃO & CANÇADO (1997), os métodos utilizados 

para avaliar a qualidade da casca podem ser divididos em duas categorias: 

diretos e indiretos. Dentre os métodos mais comumente empregados, a 

espessura da casca, que determina a sua resistência, a percentagem da casca 

em relação ao peso do ovo, e o peso da casca por unidade de superfície de área 

são definidos como métodos diretos, enquanto o peso específico do ovo é 

considerado um método indireto. 

A resistência da casca depende de sua espessura que poderá ser 

medida pelo teste indireto da gravidade especifica do ovo, sendo que, quanto 

maior o valor do resultado do teste, maior a espessura da casca. Esse teste é 

realizado por imersão dos ovos em recipientes com soluções salinas com 

densidades de 1,050 a 1, 100, com intervalos mínimos de 0,005. Os ovos, ao 

flutuarem, são classificados conforme sua gravidade específica (MORENG & 

AVENS, 1990). 

LEANDRO et al. (2005), avaliando aspectos da qualidade externa de ovos 

em diferentes estabelecimentos constataram que houve diferenças para peso de 

ovo entre os tipos de estabelecimentos comerciais, sendo o peso dos ovos das 

granjas superior ao peso dos ovos dos supermercados.   

ITO (1998) afirmou que a porcentagem de trincas nos ovos é aumentada 

até 8,57% de acordo com o empilhamento das caixas no local de 

comercialização, onde caixas de ovos localizadas no topo da pilha apresentam 

5,32% de trincas e, as localizadas na base, 13,89%.  

 

2.3 Qualidade interna do ovo 

A qualidade interna do ovo é determinada pela qualidade do albume e 

gema.  Sendo que a qualidade de ovos frescos pode ser determinada 
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principalmente por meio do cálculo da unidade Haugh que é baseada na altura do 

albume denso corrigido para o peso do ovo (ALLEONI & ANTUNES, 2001). 

Segundo SILVERSIDES et al. (1993) a utilização da fórmula da 

unidade Haugh é adequada para avaliar a qualidade interna de ovos, sendo de 

uso universal, devido à facilidade de aplicação e alta correlação com a aparência 

do ovo quando aberto em uma superfície plana. De acordo com OLIVEIRA 

(2007), o valor da unidade Haugh de ovos frescos diminui com o aumento da 

idade da galinha poedeira. 

Um valor elevado para unidade Haugh (igual ou maior 72) indica 

qualidade excelente, desde que outros fatores sejam normais. Esta medida é 

utilizada em pesquisas e para assessorar no diagnóstico dos problemas de 

qualidade da produção comercial do ovo (SILVERSIDES et al., 1993). 

 Nos EUA, os ovos do tipo AA devem apresentar valores de unidade 

Haugh superiores a 72, o do tipo A, entre 60 e 72 e os do tipo B, entre 31 e 60 

(MENDONÇA JR., 1993). De acordo com ALEONNI & ANTUNES (2001) albúmen 

denso, razoavelmente denso e de baixa viscosidade apresentam valores de 

unidades Haugh acima de 72 UH, entre 60 e 72 UH e abaixo de 60 UH.  

 CEPERO et al. (1995) observaram em seus estudos que resultados 

obtidos em unidades Haugh de ovos armazenados a 4 ºC foram sempre maiores 

do que as de ovos armazenados a 18 e a 32 ºC independente da temperatura de 

armazenamento na granja.  

MORAIS et al. (1997) analisaram durante sete dias a qualidade de ovos 

armazenados em temperatura ambiente distribuídos em hipermercado, 

supermercado atacadista e supermercado popular e observaram que ocorreu 

uma redução durante o armazenamento nos valores médios de unidades Haugh 

encontrados para ovos frescos (77,22 UH), independente do tipo de 

estabelecimento. No entanto no supermercado popular estes valores foram 

menores (47,79 UH) que aqueles do supermercado atacadista (55,85 UH) e do 

hipermercado (55,88 UH), sendo esta diferença associada às condições de 

armazenamento (temperatura e umidade) de cada estabelecimento. 

ALLEONI & ANTUNES (2001) observaram na segunda semana de 

armazenamento, valores de unidade Haugh de 67,76 UH para ovos armazenados 

a 8 ºC ao passo que para aqueles armazenados a 25 ºC estes valores foram 

igual a zero. SEIBEL et al. (2003) armazenaram ovos à temperatura de 4 ºC 
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durante 10 semanas e observaram um valor de unidades Haugh de 67,43 UH ao 

final do armazenamento, indicando que os ovos apresentaram ainda qualidade 

ao final do armazenamento refrigerado. 

O índice de albume é outro método utilizado para avaliar a qualidade 

do mesmo, sendo equivalente à altura do albume espesso dividido pelo diâmetro 

do albume (CARBÓ, 1987), e segundo (ALLEONI & ANTUNES, 2001) a altura do 

albume, o índice da área do albume e a porcentagem de clara espessa e fina 

também podem ser usados para determinar a qualidade do ovo.  

A pigmentação da gema é outro fator de importância para a valorização 

dos ovos no mercado, sendo facilmente mensurada pelo leque colorimétrico, 

onde a gema é disposta em um fundo preto ou branco, e comparada com 

diferentes matizes de cores que vão do amarelo claro ao vermelho alaranjado, 

expressa em uma escala graduada de um a 15 (LLOBET et al., 1989). Apesar de 

ser um método subjetivo de avaliação da cor da gema, é de baixo custo, rápido, 

muito simples e proporciona dados confiáveis. Métodos colorimétricos também 

poderão ser utilizados na determinação da pigmentação da gema, embora mais 

precisos, requerem aparelhos específicos e são de alto custo (CARBÓ, 1987).  

A exigência para a cor da gema dos ovos está entre o número 9 a 10 

do Leque Colorimétrico Roche (RCF) para ovos comuns; número 11 a 12 do 

RCF, em lojas de ovos particulares ou com a marca de grandes redes de 

supermercados e maior do que 12 do RCF nos ovos de qualidade superior. 

A consistência da gema é outro critério de qualidade do ovo. Para se 

obter uma estimativa desse valor utiliza-se o índice da gema. Valores médios 

para este índice em ovos recém-postos estão entre 0,40 e 0,42. À medida que a 

gema vai ficando achatada pelo longo período de armazenamento, o índice de 

gema vai abaixando, podendo chegar a 0,25 (AUSTIC & NESHEIM, 1990) 

Os pontos ou manchas de sangue são resultantes da hemorragia que 

ocorreu nos pequenos vasos sangüíneos do ovário e oviduto. Se os pontos de 

sangue estiverem sobre a gema, a hemorragia ocorreu no ovário ou infundíbulo, 

e provavelmente o folículo não se rompeu no estigma onde não há vasos 

sangüíneos. Se a mancha está no albume, a hemorragia ocorreu na parede do 

oviduto. Na ovoscopia, manchas, para serem visualizadas pela ovoscopia devem 

ter um diâmetro igual ou superior a dois milímetros (LLOBET et al., 1989).  
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2.4 Qualidade microbiológica do ovo  

A produção de ovos para consumo tem se desenvolvido de forma 

expressiva no Brasil e, com isso, agravam-se as preocupações referentes à 

qualidade sanitária desse produto em toda a cadeia produtiva. Cada vez mais o 

consumidor exige padrões higiênico-sanitários elevados para alimentos e 

medidas de controle microbiológico são necessárias na obtenção de ovos de 

qualidade, garantindo competitividade no mercado (FRANCO, 2005). 

O crescimento de microrganismos é observado com maior freqüência 

durante armazenamento do ovo em elevadas temperaturas, indicando que 

mudanças da composição do albume durante a estocagem diminuem a eficiência 

dos mecanismos de defesa (JONES et al., 2004). Estudando a migração de 

bactérias, BRAUN & FEHLHABER (1995) constataram que a 30oC, a passagem 

de bactérias para a gema ocorreu em um dia, enquanto que a 7oC somente após 

14 dias de armazenamento. 

Entre os meios prováveis de contaminação estão o contato com as 

excretas das aves no momento da postura e a contaminação, por penetração do 

microrganismo, através de rachaduras microscópicas e poros de cascas após a 

lavagem (CARDOSO et al., 2001). Os ovos também podem ser contaminados via 

transovariana, onde a contaminação ocorre na gema ou no albume, nesse caso, 

os processos de desinfecção dos ovos não são eficientes (OLIVEIRA et al., 

2007). 

O homem exerce papel importante na contaminação do alimento. O 

controle de saúde e higiene dos funcionários que manipulam os alimentos é 

necessário para evitar a contaminação. Dessa forma, mãos, devem ser 

conservadas limpas assim como é indicado o uso de gorros de cabeça, uniformes 

de trabalho, luvas, máscaras, calçados e aventais (STRINGHINI et al., 2009).  

Bactérias e fungos são os principais microrganismos responsáveis 

pelas alterações físicas ou químicas observadas no ovo após a postura 

(STRINGHINI et al., 2009). Entre os gêneros bacterianos mais comumente 

envolvidos na deterioração desse alimento estão Pseudomonas, Acinetobacter, 

Proteus, Aeromonas, Alcaligenes, Escherichia, Micrococcus, Serratia, 

Enterobacter e Flavobacterium (ARAGON-ALEGRO et al., 2005). 

Já as contaminações decorrentes de fungos são realizadas, 

especialmente, por espécies dos gêneros Penicillium, Sporotrichum, Mucor, 
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Cladosporium e Alternaria (CARDOSO et al., 2001). Sendo que os principais 

patógenos associados são Salmonella, Staphylococcus, Campylobacter jejuni, 

Listeria monocytogenes e Yersinia enterocolitica (PATRICIO, 2003).   

A casca do ovo e o seu conteúdo exibem mudanças físicas após a 

oviposição, devido à presença de porosidade da casca e a necessidade de troca 

de gases respiratórios durante o desenvolvimento do embrião. A cutícula, logo 

após a oviposição, é mole e úmida, sendo que posteriormente endurece e a 

diferença de temperatura entre o oviduto e o ambiente causa contração do 

conteúdo do ovo que está à 42 ºC quando posto. Este processo pode facilitar a 

penetração de microrganismos pelos poros da casca, no momento da postura 

com o endurecimento a cutícula torna-se uma barreira à penetração de bactérias 

e à perda de água (SOLOMON, 1991). 

Uma vez que a penetração aconteça, os microrganismos encontram no 

albume outras barreiras à sua sobrevivência e multiplicação. A lisozima é uma 

proteína do albume capaz de lisar a parede bacteriana e tem ação, 

especialmente, contra bactérias Gram-positivas. Por outro lado, a avidina forma 

um complexo com biotina, tornando-a indisponível e dificultando a multiplicação 

de bactérias Gram-negativas. A ovoflavoproteína se liga à riboflavina e a 

ovotransferrina, ao ferro di e trivalente e ao cobre, indisponibilizando estes 

nutrientes para os microrganismos (SGARBIERI, 1996; JAY, 2000). 

O aumento no pH do albume durante o armazenamento limita a 

propriedade antimicrobiana das proteínas que o constituem, porém a alta 

alcalinidade do mesmo, observada durante o armazenamento, contribui para a 

inibição do crescimento de microrganismos, sendo que o pH propício para o 

desenvolvimento de bactérias situa-se entre 4,0 e 9,0 (ALLEONI & ANTUNES, 

2001). 

Estudos realizados por ANDRADE et al. (2004) em ovos de galinhas 

oriundas de granjas e de criações “caipiras”, adquiridos em diferentes 

estabelecimentos comerciais, detectaram maior freqüência de ovos contaminados 

comercializados em postos de vendas. Nestes postos são comercializados 

principalmente ovos “caipiras” oriundos de criações onde não são observados 

aspectos higiênico-sanitários do ambiente e o tempo de permanência do ovo no 

ninho é geralmente maior e os ovos são armazenamento em locais impróprios e 

por tempo indeterminado (ANDRADE et al., 2004). 
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No estudo de ANDRADE et al. (2004) foram identificadas bactérias  da 

família Enterobacteriaceae microrganismos que podem compor a microbiota 

intestinal, tanto das aves e dos homens, assim como das mãos e mesmo de 

ambientes criatórios das aves.  

A higiene é um fator importante na manutenção da qualidade 

bacteriológica do ovo. Um estudo de qualidade de ovos brancos comercializados 

em diferentes tipos de estabelecimentos mostrou que a porcentagem de ovos 

sujos foi maior quando oriundos de granjas, seguidas de feiras-livres e de 

supermercados. Isso é preocupante, já que ovos de casca suja por excretas 

prejudicam a imagem do produto e aumentam a probabilidade de contaminação 

bacteriana (PASCOAL et al., 2008).  

Tradicionalmente, as medidas de controle de contaminação de 

alimentos incluem a implementação de técnicas de lavagem das mãos, 

treinamento e conscientização dos profissionais envolvidos no preparo, 

armazenamento e distribuição de alimentos (OLIVEIRA et al., 2005). ALMEIDA et 

al. (1995) afirmaram que, embora a adequada lavagem das mãos não garanta a 

eliminação de microrganismos, a redução dos níveis de contaminação ocorre 

após higienização com detergente anti-séptico e água morna, pelo menos antes 

do início do trabalho, após manipulação de alimentos crus e após uso de 

sanitários. 

 

2.5 Fatores inerentes a formação e qualidade dos ovos 

A qualidade do ovo está diretamente ligada a fatores genéticos, 

nutricionais, manejo, condições sanitárias, tempo e temperatura de 

armazenagem. E esses fatores, podem alterar a vida comercial do ovo, bem 

como: valor nutritivo, sabor, aroma e cor de gema (LLOBET et al., 1989). 

A linhagem, idade, alimentação, temperatura, umidade relativa, duração do 

armazenamento, doenças e até mesmo a manipulação e coleta automática de 

ovos, são fatores que exercem influência na qualidade interna dos ovos (LANA et 

al., 1995).  

 

2.5.1 Idade e nutrição da poedeira e linhagem  

Em um trabalho realizado por OLIVEIRA (2006), utilizando-se ovos 

frescos de poedeira com idade avançada, o albume correspondeu a 67% do peso 
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do ovo, seguido pela gema com 23%. A percentagem de casca encontrada foi de 

aproximadamente 10%. 

PEEBLES et al. (2000) notaram que o peso do ovo aumenta com o 

aumento da idade da ave. Ou seja, o peso da clara diminui e o peso da gema 

aumenta conforme aumenta a idade da ave. Segundo SCOTT & SILVERSIDES 

(2000), com o aumento da idade da galinha, ocorre uma diminuição na altura do 

albume.  

SILVERSIDES et al. (1993) encontraram 65,14% de albume, 25,32% 

de gema e 9,55 % de casca em ovos de galinhas com 26 semanas de idade. 

CARVALHO et al. (2007) observaram que a percentagem de albume diminui e a 

da gema aumenta com o avanço da idade das galinhas. Estes autores 

encontraram valores de 23,9 e 65,9% de gema e albume em ovos de galinhas 

com 24 semanas de idade. 

A linhagem da ave também pode influenciar na qualidade de albume. De 

acordo com LLOBET et al. (1989), linhagens das poedeiras têm influência sobre a 

altura de albume, que pode ser melhorada pela pressão de seleção.  

SILVERSIDES (1993) observaram que a altura de albume difere entre as 

linhagens.  

De acordo com CARVALHO et al. (2007) em estudo relacionando o efeito 

da linhagem e da idade para a variável percentagem de gema, observaram que a 

linhagem apresentou resultado superior para essa variável quando comparado às 

poedeiras de outras linhagens com 69 semanas de idade.  

Segundo OLIVEIRA (2003) a resistência da casca depende de rações com 

níveis suficientes e equilibrados de nutrientes como cálcio, fósforo e vitamina D3. 

O nível de cálcio na casca também é um fator determinante na qualidade da 

casca do ovo. Uma grande parte dos problemas relacionados com a qualidade da 

casca são causados basicamente pelo consumo inadequado de cálcio 

(OLIVEIRA, 2006).  

PELÍCIA (2007) afirmou que há um decréscimo na qualidade da casca 

do ovo com o aumento da idade da ave, o tamanho do ovo aumenta mais 

rapidamente com a idade do que com o peso da casca e, em conseqüência, 

diminui a espessura da casca e sua porcentagem em relação ao peso do ovo.  

O nível de cálcio na casca é influenciado pelo ciclo de produção 

(FURTADO et al., 2001), com o avançar da idade da ave é necessário aumentar 
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o nível de cálcio. De acordo com PELÍCIA (2007), o aumento no nível de 3,5 para 

4,0% de cálcio, melhorou a qualidade da casca e aumentou peso especifico,  

observou-se influência da granulometria de calcário sobre a percentagem de 

deficiência da formação dos ovos, constatando efeito com menor percentagem de 

deficiência de ovos usando 50% de calcário de granulometria fina e 50% de 

calcário de granulometria grossa. CARVALHO et al., (2007) observaram efeito na 

superfície da área da casca do ovo, peso da casca do ovo e espessura da casca 

com o aumento das partículas de cálcio. 

 

2.5.2 Lavagem dos ovos 

O Emprego ou não da lavagem de ovos, no processo da embalagem, 

tem sido motivo de discussão.  No Brasil, o Regulamento da Inspeção Industrial e 

Sanitária de Produtos de Origem Animal (ARAGON-ALEGRO et al., 2005) refere 

que ovos destinados a industrialização devem ser previamente lavados, sendo 

que a é recomendada a utilização de compostos de cloro em níveis inferiores a 

50 ppm na água de lavagem. 

A AGÊNCIA RURAL (2003) propõe uma série de recomendações para 

garantir a qualidade dos ovos comercializados no Brasil, sendo que a 

temperatura da água utilizada na limpeza dos ovos deve ser de 35 oC a 45 oC 

para promoção de expansão discreta do seu conteúdo, produzindo pressão 

positiva que evitará a contaminação. Permite a utilização de sanitizantes na água 

de lavagem dos ovos, exceto o uso de compostos de cloro em níveis superiores a 

50 ppm e compostos à base de iodo. A água utilizada na lavagem deve ser 

diretamente canalizada no sistema de esgoto. O equipamento de lavagem dos 

ovos tem que ser higienizado ao final de cada turno de trabalho (quatro horas) ou 

quando necessário. Após a lavagem, a secagem e embalagem dos ovos devem 

ser realizadas observando-se os preceitos higiênicos recomendados para se 

evitar re-contaminação. 

LLOBET et al. (1989) afirmaram que o processo de lavagem resulta em 

ovos de melhor aparência para comercialização e influencia na aceitação do 

produto pelo consumidor. De acordo com LAUDANNA (1995), outra vantagem da 

lavagem é a sanitização que, quando realizada corretamente, melhora a 

qualidade bacteriológica da casca, diminuindo a probabilidade de microrganismos 
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penetrarem pelos poros, contaminando o conteúdo dos ovos e, ainda, elimina o 

risco de patógenos serem veiculados por esse produto ao homem.  

A desvantagem do procedimento de lavagem dos ovos é a remoção da 

cutícula protetora dos poros da casca, facilitando a entrada de microrganismos 

resultando na deterioração e diminuição do período de estocagem. Entretanto, é 

bastante questionada a eficiência e função da cutícula, sendo que (CARDOSO et 

al., 2001) não encontraram relação dessa película com a penetração de 

Salmonella sp nos ovos. 

No Estado de Goiás, quanto ao método de higienização e sanitização 

dos ovos, as granjas adotam lavagem mecanizada com sanitizante ou imersão 

dos ovos em água e limpeza com buchas sintéticas e panos, sendo que também 

existem granjas que comercializam ovos sem o processo de lavagem 

(STRINGHINI et al., 2009). ARAGON-ALEGRO (2005), avaliando a qualidade 

microbiológica de ovo integral pasteurizado e produzido com e sem etapa de 

lavagem no processamento, observou que o emprego ou não da etapa de 

lavagem não influenciou na qualidade do produto final, desde que a matéria-

prima inicial fosse de boa qualidade.  

 

2.5.3 Armazenamento, temperatura e pH 

Segundo ORNELLAS (2001) a temperatura e o período de 

armazenagem são os fatores que mais influenciam na qualidade do albume e da 

gema. A velocidade das alterações no albume e na gema está associada com a 

temperatura e movimento de dióxido de carbono através da casca. O aumento 

nos valores do pH do albume durante o armazenamento está relacionado à perda 

de dióxido de carbono para o ambiente externo que é acelerada em altas 

temperaturas. O H2CO3, um dos componentes do sistema tampão do albume, 

dissocia-se formando água (H2O) e gás carbônico (CO2), o qual é liberado para o 

ambiente elevando o pH. Quanto menor a temperatura, menor será a velocidade 

de declínio da qualidade. 

A evaporação da água do ovo é um processo contínuo, tendo início no 

momento da postura e não cessando até que esteja completamente desidratado.  

A velocidade de perda de peso é acelerada em altas temperaturas e retardada 

por alta umidade relativa. Para minimizar a perda de peso de ovos, o 
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armazenamento em umidade relativa de 75 a 80% é recomendado (FURTADO et 

al., 2001). 

PASCOAL et al. (2008) avaliaram a perda de peso em ovos 

armazenados a 5 ± 1 ºC e a 32 ± 2 ºC e confirmaram que a perda de peso foi 

mais acentuada em ovos armazenados em temperatura ambiente. A perda de 

peso em ovos armazenados a 32 ± 2 ºC foi de 3,57 g após sete dias, 

alcançando 9,25 g em 21 dias de armazenamento. Para ovos armazenados a 5 

± 1 ºC, após 14 dias, a perda de peso foi de 2,16 g, e após 8 semanas foi de 

10,03 g. 

À medida que ovo envelhece, há perda de umidade e gás carbônico 

pelos poros da casca e o ar penetra no ovo aumentando o tamanho da câmara 

de ar. Assim, OLIVEIRA (2007) observou que o ovo recém posto possui uma 

câmara de ar pequena (em torno de 0,5 cm). Com o avançar do período de 

armazenamento, ela aumenta, podendo chegar a mais de um centímetro. Este 

aumento ocorre mais rapidamente quando o ovo é armazenado em temperaturas 

elevadas. POMBO (2003) observou aumento gradual da câmara de ar em 

estudos submetidos à temperaturas de 57°C por 10 a 20 minutos e controle 

armazenado em temperatura ambiente por 24 dias..    

A determinação do pH fornece um parâmetro valioso na averiguação 

do estado de conservação de um produto alimentício. Um processo de 

decomposição, seja através de hidrólise, oxidação ou fermentação, altera quase 

sempre a concentração de íons de hidrogênio (IAL, 1985). 

O efeito do armazenamento na qualidade do ovo pode ser determinado 

pelo aumento no pH do albume (SILVERSIDES et al., 1993). Com o 

armazenamento, o albume começa a clarear, perder viscosidade, e a ocorrer um 

aumento no pH. O albume fresco possui um pH de aproximadamente 7,8. As 

reações químicas que ocorrem no interior do ovo à medida que este envelhece, 

transformam o albume denso em líquido. Essas reações possivelmente envolvem 

o ácido carbônico (H2CO3) e causam aumento no pH do albume. 

Quando o ovo fica armazenado por longo período de tempo, ocorre 

liberação de dióxido de carbono, atingindo-se valores de pH de até 9,5, alterando 

o sabor dos ovos e a unidade Haugh, já que o pH alcalino afeta a membrana 

interna. O pH da gema fresca é geralmente cerca de 6,0, podendo atingir 6,9 
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durante o armazenamento (ALLEONI & ANTUNES, 2001). SILVERSIDES (1993) 

demonstrou que ovos estocados por períodos de dez dias, em temperatura 

ambiente, apresentaram o pH do albume mais alcalino do que os ovos com 

menor tempo de estocagem. OLIVEIRA (2000) avaliou o pH da gema e do 

albume de ovos armazenados a 5 e a 32 ºC e observou que o armazenamento à 

5 ºC propiciou um aumento lento no pH no decorrer do período de 

armazenamento, atingindo menores valores quando comparado à temperatura de 

32 ºC.  

Em temperatura ambiente, o pH de ovos estocados por sete dias 

chegou a 9,34 e em ovos com 14 dias, elevo-se para 9,46 (PASCOAL et al., 

2008). ALLEONI & ANTUNES (2001) relataram que o pH da clara de ovo recém 

posto, normalmente, varia de 7,6 a 7,9, verificando-se que a maioria dos 

microrganismos crescem nesse pH, apesar desse valor estar acima do ideal. 

Entretanto, o pH da clara aumenta de acordo com o aumento do período de 

armazenamento do ovo e pode chegar a 9,5, possuindo, em geral, efeito inibidor 

no crescimento de bactérias, o que pode ser benéfico nesse sentido (PASCOAL 

et al., 2008). Já o pH da gema é pouco alterado até o sétimo dia, independente 

do ambiente de armazenamento MURAKAMI (1994).  

LEANDRO et al. (2005) observaram que o pH de albume de ovos 

comercializados em supermercados, feiras livres e mercados populares 

apresentaram valores mais elevados, quando comparados aos de granja.   
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CAPÍTULO 2 - EFEITO DO PROCESSO DE LAVAGEM E DA REFRIGERACAO 

EM OVOS DE POEDEIRAS LEVES CONTAMINADOS ARTIFICIALMENTE 

COM Pseudomonas aeruginosa 

 

 
 

RESUMO 
 
 

Objetivou-se com este estudo verificar a qualidade física e química de ovos 
lavados e não-lavados submetidos à contaminação experimental com 
Pseudomonas aeruginosa e armazenados a 5oC e 25oC durante o período de 30 
dias. Foram utilizados 384 ovos sem trincas e classificados como grandes, de 
poedeiras leves da linhagem Dekalb White, com 30 a 40 semanas de idade. O 
delineamento empregado foi em blocos com duas etapas e em esquema fatorial 2 
x 2 x 2 (contaminação, lavagem e temperatura de armazenamento) com seis 
repetições para variáveis de qualidade física e pH. Os ovos foram contaminados, 
pelo manuseio, com 1,5 x 105 unidades formadoras de colônias (UFCs) de 
Pseudomonas aeruginosa/mL de solução e permaneceram armazenados a 5oC e 
25oC por 30 dias. A cada 10 dias foram realizadas análises de qualidade física 
dos ovos (peso do ovo, gravidade específica, espessura de casca, porcentagem 
de gema, albume e casca, unidade Haugh, índices de gema e albume) e química 
(pH do albume e da gema). Para analisar a perda de peso dos ovos ao final de 30 
dias foram utilizados 96 ovos pesados a cada três dias. O delineamento utilizado 
foi em blocos casualizados em esquema fatorial 2 x 2 x 2  (contaminação x  
lavagem x temperatura de armazenamento), com seis repetições e um ovo a 
unidade experimental. Observou-se que a refrigeração manteve a qualidade 
interna dos ovos mesmo quando houve contaminação na casca com inóculo de 
Pseudomonas aeruginosa (p<0,05). Concluiu-se que a refrigeração retarda a 
perda de peso e proporciona melhor qualidade interna, física, e química de ovos 
durante os 30 dias de armazenamento (p>0,05), independente da contaminação 
e do processo de lavagem. 

 

Palavras-Chave: características físicas, contaminação bacteriana, estocagem, 
ovos comerciais, refrigeração 
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EFFECT OF THE WASHING PROCESS AND OF COOLING ON LIGHT LAYING 

HENS EGGS ARTIFICIALLY CONTAMINATED WITH Pseudomonas 

aeruginosa 

 
 

ABSTRACT 
 

 
With this study we aimed to verify the physical-chemical quality of commercial 
washed and unwashed eggs, experimentally inoculated on the shell with 
Pseudomonas aeruginosa, stored at 5oC and 25oC for 30 days. 384 uncracked 
eggs, classified as large, from light Dekalb White laying hens with 30 to 40 weeks 
of age,  were used. The experimental design  consisted of two blocks in a 2 x 2 x 
2 factorial arrangement (contamination, washing and storage temperature) with 
six replicates for variables of physical quality and pH. The eggs were 
contaminated by handling, with 1.5 x 105 colony-forming units (CFUs) of 
Pseudomonas aeruginosa/mL of solution, and stored at 5oC and 25oC for 30 
days.Each ten days analyses of the eggs were carried out, for the assessment of 
physical qualities (egg weight, specific gravity, shell thickness, yolk, albumen and 
shell percentage, Haugh unit, yolk and albumen rates) and of chemical qualities 
(albumen and yolk pH). To analyze the weight loss of the egg at the end of 30 
days, 96 eggs, weighed each three days, were used. The experimental design 
was completely randomized in a 2 x 2 x 2 (washing x contamination x storage 
temperature) with six replicates and one egg per experimental unit. It was 
observed that the cooling kept the internal egg quality even when there was 
contamination on the shell of Pseudomonas aeruginosa inoculum (p <0.05). It was 
concluded that cooling slows down the weight loss and provides better internal 
physical, and chemical quality of the eggs during the 30 days of storage (p> 0.05), 
regardless of the contamination and the washing process. 
 
 
Key-Words: bacterial contamination, commercial eggs, cooling, physical 
characteristics, storage. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ovo fornece elementos essenciais à saúde, tais como proteína, 

vitaminas e minerais. (MURAKAMI et al., 1994). Caracteriza-se por ser um 

alimento de elevado valor nutricional, com proteína de alto valor biológico.que se 

apresenta naturalmente embalado e, portanto, a casca tem grande importância 

na qualidade do ovo sob o ponto de vista de conservação do seu valor nutritivo, e 

também para comercialização (PELÍCIA et al., 2007).  

Além de ser completo e equilibrado em nutrientes, constituem em 

alimento de baixo preço, são acessíveis economicamente e ainda considerados 

relativamente livres de bactérias quando comparados a outros alimentos 

(LEANDRO et al., 2005). Também é considerado adequado para dietas de baixo 

consumo energético, pois o conteúdo de gorduras não passa de 10% 

(CARVALHO et al.,2007). A maioria dessas gorduras são insaturadas, auxiliando 

na proteção do organismo contra arteriosclerose (MAC NAMARA, 2000).  

Ovos apresentam uma qualidade nutricional elevada porque 

apresentam todos os aminoácidos essenciais para o homem, todas as vitaminas, 

com exceção da vitamina C e, muitos minerais úteis, sendo esses nutrientes 

eficientemente metabolizados e retidos pelo corpo humano, Eles têm um valor 

biológico de 93,7% perdendo somente para o leite humano (TERRA, 1999).  

Para que todo o potencial nutricional do ovo seja aproveitado pelo 

homem, o mesmo precisa ser conservado adequadamente, durante o período de 

comercialização que podem transcorrer semanas desde a oviposição à aquisição 

ao consumo (PASCOAL et al., 2008). MORENG & AVENS (1990) assinalaram 

que quanto maior esse período, pior a qualidade interna dos ovos, já que após a 

postura, eles perdem de maneira contínua os seus componentes e armazenados 

sem ser comprometida a sua qualidade interna eles devem ser consumidas entre 

quatro a quinze dias. Segundo LEANDRO et al. (2005) nas condições do 

mercado interno, 92% dos ovos são comercializados “in natura” e todo o 

processo de comercialização ocorre sem refrigeração. 
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Inúmeros fatores influenciam a qualidade externa e interna dos ovos 

para consumo. Dentre os fatores que afetam a qualidade da casca estão 

linhagem e idade das poedeiras, níveis nutricionais das rações, manejo e estado 

sanitário das aves. Além destes fatores, a qualidade interna dos ovos é 

influenciada pelo tempo e temperatura de armazenamento. Ovos mantidos por 

longos períodos em temperaturas elevadas apresentam aceleração da 

evaporação e aumento da câmara de ar, agravamento da fluidificação do albume, 

aumento do pH e da gema e, conseqüentemente, perda de qualidade (CARBÓ, 

1987; SOLOMON, 1991). 

A contaminação dos ovos (DE REU et al., 2006) por Pseudomonas 

aeruginosa é de grande importância em função que essa bactéria possui 

capacidade de atravessar as casca e suas membranas promovem deterioração 

de ovos. Trata-se de bastonete Gram-negativo aeróbio estrito, psicrotrófico, 

móvel com flagelação polar que está amplamente distribuído na natureza, sendo 

considerado patógeno humano oportunista (FRANCO & LANDGRAF, 2002). 

ANDRADE et al. (2004) encontraram, aproximadamente, 16% dos ovos 

comercializados em diversos pontos varejistas de Goiânia contaminados com 

Pseudomonas spp.. Estas bactérias são proteolíticas e alteram as características 

sensoriais e físico-químicas do ovo pela produção de substâncias como ácido e 

gás sulfídrico, amoníaco, aminas, indol e uréia e pela oxidação de ácidos graxos. 

AUSTIC & NESHEIM (1990) relataram que esses microrganismos podem causar 

enegrecimento tornando sua aparência opaca com albume de cor acastanhado e 

gema negra, sendo evidente a presença de sulfetos de hidrogênio. 

Considerando-se que Pseudomonas spp. é um microrganismo com 

grande potencial na deterioração de ovos, sendo um  patógeno humano 

oportunista, objetivou-se com esta pesquisa verificar a qualidade física e química 

de ovos lavados ou não-lavados submetidos à contaminação experimental na 

casca com Pseudomonas aeruginosa e armazenados a 5oC ou 25oC. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Local 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Bacteriologia do 

Departamento de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Goiás no 

período de setembro a novembro de 2009. 

 

2.2 Tratamentos e delineamento experimental 

Foram utilizados 384 ovos (192 lavados ou 192 não-lavados), sem 

trincas, classificados como grandes provenientes de uma granja de postura 

comercial de poedeiras leves, com 30 a 40 semanas de idade, da linhagem 

Dekalb White. Imediatamente após a coleta, foram transportados em condições 

de temperatura ambiente até o laboratório. 

O experimento foi realizado em blocos com duas etapas, utilizando 192 

ovos na primeira etapa e 192 na segunda etapa. Realizou-se a distribuição dos 

ovos em oito tratamentos, como pode ser observado no Quadro 1. 

QUADRO 1 – Delineamento experimental detalhando os oito tratamentos. 

TRATAMENTOS 

SSS Contaminados, lavados e armazenados a 5°C 

SSN Contaminados, lavados e armazenados a 25°C  

NSN Não contaminados, lavados e armazenados a 25°C 

NSS Não contaminados, lavados e armazenados a 5°C 

SNS Contaminados, não lavados e armazenados a 5°C 

SNN Contaminados, não lavados e armazenados a 25°C 

NNN Não contaminados, não lavados e armazenados a 25° C, 

NNS Não contaminados, não lavados e armazenados a 5°C. 

 

O delineamento utilizado foi em blocos casualizados em esquema 

fatorial 2 x 2 x 2  (contaminação x  lavagem x temperatura de armazenamento), 

com seis repetições sendo considerado um ovo a unidade experimental,  para as 

variáveis de qualidade física e pH.  
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Para analisar a perda de peso dos ovos foram utilizados 96 ovos, 

sendo 48 ovos na primeira etapa e 48 ovos na segunda etapa experimental. Os 

ovos foram pesados a cada três dias durante um período de 30 dias. O 

delineamento utilizado foi em blocos casualizados em esquema fatorial 2 x 2 x 2  

(contaminação x  lavagem x temperatura de armazenamento), com seis 

repetições e um ovo a unidade experimental. 

 

2.3 Preparação do inóculo 

O inóculo foi preparado com Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027. na 

concentração de 1,5 x 105 UFCs/mL de solução salina esterilizada a 0,85% 

baseando-se em (STRINGHINI et al., 2009).  

Para obtenção do inóculo a cepa foi repicada em ágar cetrimide e 

incubada a 37°C, por 48 horas. Em seguida, as células foram suspensas em 

solução salina tamponada a 0,85%, mantidas a 4°C e a concentração de 5 x 105 

UFCs/mL de solução salina esterilizada a 0,85% ajustada com auxílio da escala 

nefelométrica Mc Farland. Sendo as concentrações confirmadas pelo 

plaqueamento das diluições decimais seriadas em agar cetrimide com posterior 

incubação a 37°C e enumeração das Unidades formadoras de colônias (UFCs) 

da Pseudomonas aeruginosa. 

2.4 Inoculação dos ovos 

Os ovos, após permanência de 24 horas sob luz ultravioleta da câmara 

asséptica, para reduzir a carga bacteriana inicial da casca, foram expostos ao 

inóculo de Pseudomonas aeruginosa por contato com as mãos revestidas com 

luvas descartáveis, simulando possível contaminação cruzada. 

Com auxílio de uma seringa tuberculina esterilizada, 0,1 mL de solução 

salina tamponada a 0,85% contendo a concentração de 1,5 x 105 UFCs/mL de 

Pseudomonas aeruginosa foi depositada nas mãos do inoculador revestidas com 

luvas, as quais foram descartadas após a inoculação de cada unidade. Cada ovo 

foi mantido por um período de, aproximadamente, 20 segundos nas mãos 

contaminadas, sendo sua superfície totalmente umedecida pela solução. 

Imediatamente após a inoculação, os ovos foram encaminhados para 

armazenamento em refrigerador (5oC) ou estufa BOD (25oC). A temperatura foi 

registrada uma vez ao dia. 
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2.5 Análises de qualidade externa e interna (física e química) 

A cada dez dias, a partir de um dia, seis ovos de cada tratamento foram 

submetidos as  análises de qualidade: 

Peso do ovo: os ovos foram pesados em balança digital Marte modelo 

AS500C, com divisão de 0,01 g. Este peso serviu como valor de referência para 

posterior cálculo de cada fração do ovo (FLETCHER et al., 1981).  

Gravidade específica: determinada conforme preconizado por 

HAMILTON (1982). A padronização das soluções salinas para mensuração da 

gravidade específica foi realizada mediante adição de NaCl em água a 

temperatura ambiente e determinação de sua densidade com densímetro. Foram 

padronizadas oito soluções com densidade entre 1,060 g/cm3 a 1,095 g/cm3, com 

subdivisões de 0,005 g/cm3. De acordo com VOISEY & HUNT (1974), os ovos 

foram colocados nos recipientes com soluções salinas da menor para maior 

concentração e retirados ao flutuarem, anotando-se o valor respectivo de 

densidade correspondente à solução do recipiente. 

Espessura de casca: as cascas foram lavadas em água corrente para 

retirada dos restos de albume que ainda permaneciam em seu interior. Após 

secagem por 24 horas em temperatura ambiente e em estufa a 60oC por 72 

horas, a espessura da casca foi medida, sem a remoção das membranas da 

casca, em dois pontos distintos na área centro-transversal por meio de 

micrômetro AMES 25M-5, com divisões de 0,01 mm (LIN et al., 2004). 

Porcentagem da gema, albume e casca: foram obtidas pela pesagem 

(g) em balança digital e de cada uma das partes, sendo que este peso foi então 

dividido pelo peso do ovo e multiplicado por 100. O peso da casca foi obtido após 

secagem (FLETCHER et al., 1981; SILVERSIDES et al., 1993). 

Unidade Haugh (UH): os ovos foram quebrados e seu conteúdo 

colocado em superfície de vidro plana e nivelada. Mediu-se então a altura do 

albume (mm) por micrômetro tripé modelo AMES S – 6428. De posse dos valores 

de peso do ovo (g) e altura do albume (mm), utilizou-se fórmula descrita por 

CARBÓ (1987) para cálculo da UH:  

UH = 100 log (h + 7,57 – 1,7W0,37), em que 

h = altura do albume (mm) 

W = peso do ovo (g) 
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Índice de gema: mediu-se a altura da gema com micrômetro tripé 

modelo AMES S – 6428 e, com paquímetro, o diâmetro da gema (mm). Este 

índice foi calculado dividindo-se a altura da gema pelo valor do seu respectivo 

diâmetro. 

Índice do albume: mediu-se a altura do albume com micrômetro tripé 

modelo AMES S – 6428 e, com paquímetro, o diâmetro do albume transversal e 

longitudinalmente (mm). Este índice foi calculado dividindo-se a altura do albume 

pelo valor médio das medidas do seu respectivo diâmetro. 

pH do albume e da gema: após homogeneização do albume e da gema 

separadamente, esta medida foi determinada em potenciômetro digital PHTEK 

modelo pHS-3B, calibrado previamente com soluções tampão pH 4 e 7 (BRASIL, 

1999). 

 

2.6 Análises estatísticas 

Os dados foram submetidos a análise de variância e quando 

necessário, as médias foram comparadas pelo Teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. Também foram aplicadas regressão polinomial para as variáveis 

físicas em relação ao tempo de armazenamento dos ovos e variáveis de 

qualidade externa e interna dos ovos pelo programa SAS-Statistical Analysis 

System na versão 8 (SAS, 1999). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Anteriormente a contaminação e armazenamento dos ovos foram 

registrados os resultados da análise de variância obtidos para as variáveis de 

qualidade física e química dos ovos no tempo inicial do experimento. Nesta 

avaliação, observou-se que os ovos antes da aplicação dos tratamentos, eram 

homogêneos e apresentaram valores médios das medidas de qualidade externa 

e interna para as variáveis (peso do ovo, índice de albume e gema, espessura de 

casca, porcentagem de albume e gema e pH de gema) compatíveis com ovos 

frescos e de boa qualidade, com exceção do pH do albume mensurado entre 8,90 

e 9,16. A gravidade específica foi reportada em 1,085 para todos os ovos 

analisados, indicando boa qualidade de casca dos ovos. Estes resultados foram 

semelhantes aos obtidos por LEANDRO et al. (2005) e XAVIER et al (2008) ao 

analisarem a qualidade externa e interna de ovos de granjas frescos. 

Os resultados das análises de variância de qualidade física e pH dos 

ovos após dez dias de armazenamento estão expressos na Tabela 1. Verificou-

se, nesse período, que não houve interação (p>0,05) entre os fatores 

contaminação, lavagem ou não, e temperatura de armazenamento para as 

variáveis de gravidade específica,  porcentagem de casca, albume e gema. 

Entretanto, houve efeito (p<0,05) da contaminação sobre o pH da gema 

e pH do albume, lavagem sobre peso do ovo e índice de gema, e temperatura de 

estocagem sobre peso do ovo, gravidade especifica, índice de albume, 

porcentagem de albume e unidade Haugh. Constatou-se ainda, que os ovos 

refrigerados a 25°C apresentaram diminuição da qualidade física em relação aos 

refrigerados a 5°C após dez dias de armazenamento. Observou-se efeito da 

refrigeração sobre o pH do albume e CARBÓ (1987)   que as mudanças químicas 

e físicas sofridas pelos ovos ocorrem nos primeiros dias após a postura e que o 

declínio da sua qualidade é acelerado por altas temperaturas de armazenamento.  

O efeito do armazenamento na qualidade do ovo pode ser determinado 

pelo aumento no pH do albúmen (SCOTT & SILVERSIDES, 2000). PINTO (2005) 

citou que o comportamento do pH da gema é pouco alterado, enquanto do 
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albume sofre alterações durante o período de armazenamento em temperatura 

ambiente.
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Com o armazenamento, o albúmen começa a clarear, perder 

viscosidade e a sofrer um aumento no pH. Quando o ovo torna-se velho, ocorre 

liberação de dióxido de carbono, atingindo-se valores de pH de até 9,5. O pH da 

gema fresca é aproximadamente 6,0, podendo atingir 6,9 durante o 

armazenamento (ORDÓNEZ, 2005). 

Verificou-se que o índice de gema foi pior aos 10 dias de estocagem, 

para ovos não refrigerados. A água do albume migrou para a gema a qual estava 

com a membrana mais permeável. A análise de índice de gema também revelou 

que os ovos mantidos a 25oC possuíam piores valores de índice de gema e, em 

relação aos ovos contaminados. Esses resultados concordam com os estudos de 

HARA-KUDO et al. (2001), que observaram que a penetração de água do albume 

para a gema, com conseqüente enfraquecimento da membrana vitelínica, é 

retardada quando os ovos são mantidos sob refrigeração.  

Os melhores resultados para índice de albume dos ovos (p<0,05) foram 

obtidos em ovos sob refrigeração de 25°C (Tabela 1). Entretanto, quando os ovos 

contaminados foram armazenados a 25oC observou-se aumento na porcentagem 

de albume em relação ao grupo não contaminado, o que pode ser explicado pela 

produção de proteases por Pseudomonas aeruginosa que destroem a estrutura 

protéica do ovo com a liberação de água (CAMPOPAS, 2004). 

Os ovos armazenados em refrigeração apresentaram melhores valores 

de unidade Haugh (p<0,05) independentemente da contaminação (Tabela 1). Tais 

resultados sugeriram que a refrigeração foi capaz de manter a qualidade interna 

do ovo mesmo quando este foi contaminado. KEENER et al. (2006) demonstraram 

que ovos mantidos por 7 semanas a 5oC possuíam melhores valores de unidade  

Haugh do que os armazenados a 22°C. 
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TABELA 1 - Valores médios de peso do ovo (PO), gravidade específica (GE), índice de albume (IA), porcentagem de albume 

(A), pH de albume (pH A), pH de gema (pH G), índice de gema (IG), porcentagem de gema (G), porcentagem de 

casca (PC) e unidade Haugh (UH), contaminados ou não e armazenados sob diferentes temperaturas por dez 

dias. 

Grupos experimentais Variáveis de qualidade física 

Contaminação ( C) PO (g) 
GE 

(g/cm3) IA A (%) pH A IG  G (%) pH G PC (%) uH 

Não contaminado 57,66 1,065 0,03 52,34 8,51a 0,38 27,78 5,80b 10,39 52,13 

1,5 X 105  57,91 1,065 0,03 49,04 8,27b 0,37 26,33 6,22a 10,84 49,22 

Não lavado 59,04a 1,066 0,04 50,43 8,40 0,38a 26,71 6,00 10,47 50,21 

Lavado 56,54b 1,064 0,03 50,96 8,38 0,36b 27,40 6,03 10,77 51,13 

Temperatura (T)                     

25°C 56,74b 1,062b 0,01b 48,23 8,60 0,30b 27,14 6,16a 10,63 34,86b 

5°C 58,84a 1,068a 0,05a 53,16 8,18 0,44a 26,97 5,86b 10,60 66,49a 

p                     

Cont. 0,67 0,39 0,83 0,35 0,01 0,10 0,50 0,01 0,20 0,44 
Lav. 0001 0,20 0,08 0,0004 0,81 0,003 0,02 0,86 0,38 0,80 
Cont.*Lav. 0,93 0,01 0,90 0,97 0,04 0,25 0,07 0,95 0,001 0,35 
Temp. 0,0007 0001 0001 0001 0001 0001 0,68 0,07 0,93 0001 
Cont.*Temp. 0,76 0,13 0,31 0,23 0,44 0,21 0,31 0001 0,77 0,20 
Lav.*Temp. 0,21 0,05 0,95 0,56 0,04 0,002 0,52 0,79 0,24 0,75 
Cont.*Lav.*Temp. 0,94 0,28 0,76 0,84 0,74 0,02 0,74 0,78 0,04 0,33 
Bloco 0001 0,0004 0,0006 0,001 0001 0001 0001 0,38 0,0005 0,02 

CV (%) 0,05 0,003 0,25 0,09 0,05 0,05 0,08 0,13 0,15 0,36 
Medidas seguidas de letras iguais na mesma coluna não diferem pelo teste de Tukey, com nível de significância de 5%cada grupo experimental
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Após 20 dias de armazenamento, observou-se que não houve interação 

(p>0,05) entre contaminação, lavagem e temperatura de armazenamento para 

peso do ovo, gravidade específica, índice de albume e gema, porcentagem de 

casca, albume e gema e pH de albume e gema (Tabela 2). 

Houve interação (p<0,05) entre contaminação, lavagem e temperatura 

somente para a variável Unidade Haugh.  

 Por outro lado, as análises do peso dos ovos, índice de albume e 

gema, unidade Haugh e porcentagem de albume e gema demonstraram valores 

melhores (p<0,05) para ovos estocados em ambiente refrigerado em relação aos 

não-refrigerados, o que corrobora com os experimentos de BARROS et al. (2001)  

e HARA-KUDO et al. (2001). 

Os melhores resultados para porcentagem de albume dos ovos (p<0,05) 

foram obtidos em ovos armazenados sob refrigeração de 5°C. Entretanto, quando 

os ovos contaminados foram armazenados a 25oC ocorreu um aumento na 

porcentagem de albume. Esses resultados condizem com dados anteriores (10 

dias) Tabela 1 e foram reportados por (CAMPOPAS, 2004) e (HARA-KUDO et al., 

2001). 

Os ovos armazenados em refrigeração apresentaram melhores valores 

de unidade Haugh (p<0,05) independentemente da contaminação. Aos 10 dias 

tais resultados sugerem que a refrigeração foi capaz de manter a qualidade 

interna do ovo mesmo quando esse foi contaminado. KEENER et al. (2006) 

constataram que ovos mantidos por sete semanas a 5oC possuíam melhores 

medidas de unidade Haugh do que os armazenados a 22oC.  

Averigou-se também que os valores de pH do albume e de gema 

apresentou melhores resultados quando armazenados a 5°C. Foram encontrados 

valores de 8,02 para pH do albume  dos ovos armazenados a 5ºC e 8,29 para os 

ovos armazenados a  25°C . Sendo o pH de gema de 6,48 para os ovos 

armazenados a  5°C e 6,14 para os ovos armazenados a 25°C. A refrigeração 

manteve a integridade física e química dos ovos retardando o processo de 

deterioração independente da contaminação. 

SINGH & PANDA (1990) avaliaram o pH da gema e do albúmen de 

ovos armazenados a 5 e a 32 ºC e observaram que o armazenamento à 5 ºC 



 40 

propiciou um aumento lento no pH no decorrer do período de armazenamento, 

atingindo menores valores quando comparado à temperatura de 32 ºC. 
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TABELA 2 - Valores médios de peso do ovo (PO), gravidade específica (GE), índice de albume (IA), porcentagem de albume 

(A), pH de albume (pH A), pH de gema (pH G), índice de gema (IG), porcentagem de gema (G), porcentagem de 

casca (PC) e unidade Haugh (UH) de ovos contaminados ou não e armazenados sob diferentes temperaturas 

por 20 dias. 

Grupos experimentais Variáveis de qualidade física 

Contaminação ( C) PO IA A (%) pH  A IG  G (%) pH G PC (%) uH 

Não contaminado 55,73 0,22 50,32 8,08 0,32 29,68 6,27 5,51 32,85b 

1,5 X 105  56,78 0,26 49,63 8,23 0,32 29,85 6,35 5,64 38,62a 

Não lavado 57,25a 0,24 50,37 8,20 0,32 29,34 6,32 5,56 39,04a 

Lavado 55,27b 0,24 49,59 8,11 0,32 30,19 6,29 5,59 32,43b 

Temperatura (T)                   

25°C 55,68 0,06b 47,27b 8,29 0,23b 30,66a 6,14b 5,62 19,66b 

5°C 56,83 0,42a 52,69a 8,02 0,41a 28,87b 6,48a 5,53 51,81a 

p                   

Cont. 0,20 0,12 0,40 0,41 0,69 0,75 0,60 0,30 0,06 

Lav. 0,01 0,80 0,34 0,64 0,72 0,10 0,85 0,80 0,03 

Cont.*Lav. 0,42 0,03 0,37 0,05 0,45 0,48 0,31 0,56 0,72 

Temp. 0,16 0001 0001 0,16 0001 0,0008 0,01 0,46 0001 

Cont.*Temp. 0,72 0,06 0,07 0,50 0,66 0,94 0,001 0,29 0,44 

Lav.*Refrig. 0,83 0,96 0,12 0,06 0,64 0,85 0,19 0,09 0,12 

Cont.*Lav.*Temp. 0,86 0,01 0,77 0,05 0,23 0,34 0,01 0,71 0,0003 

Bloco 0001 0001 0,11 0,09 0001 0,16 0,28 0,86 0001 

CV (%) 0,07 0,5 0,07 0,78 0,17 0,08 0,11 0,14 0,42 

Medidas seguidas de letras iguais na mesma coluna não diferem pelo teste de Tukey, com nível de significância de 5%
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Os resultados das análises de qualidade física e química de ovos após 

30 dias de armazenamento (Tabela 3) mostraram que não houve interação 

(p>0,05) entre os fatores contaminação, lavados ou não e temperatura de 

armazenamento para gravidade específica, espessura de casca, porcentagem de 

casca e de albume, índice de gema e pH de albume e gema. Contudo, todas as 

variáveis de qualidade interna apresentaram melhores valores (p<0,05) quando os 

ovos foram mantidos sob refrigeração. Esses resultados concordam com 

(STRINGHINI et al., 2009). 

As variáveis nas quais foram observadas interações entre contaminação 

processo de lavagem ou não e temperatura após 30 dias de armazenamento dos 

ovos foram peso do ovo, índice de albume, porcentagem de gema e unidade 

Haugh (Tabela 3). Após 30 dias, ovos armazenados a 25oC apresentaram 

menores pesos, mostrando uma maior desidratação em relação aos ovos 

mantidos sob refrigeração.  

O resultado dos índices de gema foi baixos nos ovos do tratamento não 

refrigerado, sendo que os piores (p<0,05) índices foram observados nos ovos 

submetidos à contaminação, lavagem dos ovos e temperatura de armazenamento 

de 25°C. Do mesmo modo, os piores índices de albume foram obtidos nos ovos 

mantidos a temperatura de 25oC, embora o tratamento de contaminação não 

tenha exercido seu efeito. Constatou-se que o pH dos ovos não refrigerados foi 

superior (p<0,05) aos ovos mantidos a 5oC (Tabela 4). Estes resultados 

corroboraram com os de OLIVEIRA & SILVA (2000) e HARA-KUDO et al. (2001), 

os quais citaram que temperaturas mais baixas de armazenamento mantêm as 

características físicas dos ovos e as propriedades anti-bacterianas do albume, 

melhorando a sua conservação. Segundo MATEOS & COREN (1991), a 

diminuição da qualidade interna dos ovos está associada à perda de gás 

carbônico e é diretamente proporcional à temperatura de estocagem. 

A temperatura influenciou apenas o pH de gema do grupo submetido à 

contaminação experimental, o qual apresentou o pior valor à temperatura de 25oC. 

Estes resultados foram diferentes do trabalho de PINTO (2005), que verificou 

aumento do pH de gema e albume de ovos contaminados com Salmonella 

Enteritidis e Escherichia coli independentemente da forma de armazenamento. No 

entanto, deve ser considerado que os patógenos e metodologia empregada neste 
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experimento foram diferentes, pois foi realizada a medida do pH em um pool do 

conteúdo total dos ovos. SILVERSIDES & SCOTT (2001) estudando o tempo de 

estocagem dos ovos observaram diminuição progressiva do pH e índice de 

albume com o passar do tempo, principalmente os ovos armazenados em 

condições naturais. Segundo SILVA (2006), as características dos ovos como UH 

e altura de albume diminuem tanto em temperatura ambiente como em ambientes 

refrigerados. 

Independentemente da contaminação, ovos refrigerados apresentaram 

menor perda de peso (p<0,05) em relação aos não refrigerados. Tais resultados 

são diferentes  dos resultados de ALLEONI & ANTUNES (2001), que não 

encontraram perda de peso significativa em ovos não contaminados e 

armazenados durante os 21 dias sob refrigeração a 25oC.  

A redução do peso do ovo durante armazenamento segundo FARIA et 

al. (2002),  ocorre devido à transferência de umidade do albume para ambiente 

externo por meio dos poros da casca. Sendo que  a velocidade da evaporação da 

água depende diretamente da temperatura e da ventilação e indiretamente, da 

umidade relativa do ambiente em que o ovo é estocado (SOLOMON, 1991) .  

A avaliação da unidade Haugh durante o período de 30 dias a 5oC e a 

25oC mostrou que, independentemente da contaminação, os ovos refrigerados 

apresentaram os mesmos valores (p>0,05). Pode-se observar redução da unidade 

Haugh com o tempo de armazenamento, entretanto, os ovos refrigerados, quando 

comparados com os grupos armazenados em temperatura de 25 ºC, mostraram 

melhores resultados de qualidade interna (p<0,05) durante todo tempo de 

armazenamento. JONES & MUSGROVE (2005), ao armazenarem ovos a 4oC por 

10 semanas, encontraram valor médio de unidade Haugh de 67,43 e BAIÃO et al. 

(2008) 36,93 ao final do armazenamento de 35 dias sob refrigeração. 

A diminuição dos valores de unidade Haugh, decorre da fluidificação do 

albume, sendo que ocorre rapidamente nos primeiros dias após a postura, como 

relatado por (AUSTIC & NESHEIM, 1990) o aumento da temperatura de 

armazenamento acelera a velocidade de reações químicas de degradação da 

ovomucina presente no albume espesso. Com a hidrólise das cadeias de 

aminoácidos, há liberação de água, a qual aumenta a proporção de albume fluido, 

resultando na perda de qualidade dos ovos (CARBÓ, 1987). 
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De acordo com MURAKAMI (2003) a deterioração da qualidade dos 

ovos é uma função direta do tempo de armazenamento. A temperatura é fator 

primordial no armazenamento dos ovos para manter a qualidade interna e 

preservar o valor nutricional. À temperatura de geladeira (5°C) a perda de 

qualidade interna do ovo ocorre mais lentamente e em níveis inferiores aqueles 

observados quando os ovos são mantidos em temperatura ambiente (25°C). 
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TABELA 3 – Valores médios do peso do ovo (PO), gravidade específica (GE), porcentagem de gema (PG), porcentagem de 

albume (PA), porcentagem de casca (PC), unidade Haugh (uH), índice de gema (IG), índice de albume (IA) e pH 

de ovos contaminados ou não e armazenados sob diferentes temperaturas por 30 dias. 

Grupos experimentais Variáveis de qualidade física 

Contaminação ( C) PO IA A (%) pH  A IG  G (%) pH G PC (%) uH 

Não contaminado 54,53 0,31b 30,86 8,19 0,26 18,78b 6,35 10,29 40,28 

1,5 X 105  55,60 0,37a 30,11 8,02 0,25 22,31a 6,22 10,36 38,87 

Não lavado 56,37a 0,36a 30,56 8,15 0,27 19,00b 6,17 10,26 42,43a 

Lavado 53,76b 0,32b 30,40 8,06 0,24 22,09a 6,40 10,38 36,72b 

Temperatura (T)          

25°C 53,67b 0,17b 30,63 7,94 0,12b 24,24a 6,64a 9,93 12,14b 

5°C 56,46a 0,52a 30,33 8,27 0,40a 16,85b 5,92b 10,71 67,01a 

p          

Cont. 0,12 0,006 0,61 0,34 0,56 0,03 0,36 0,52 0,48 

Lav. 0,0003 0,02 0,91 0,62 0,06 0,06 0,11 0,02 0,005 

Cont.*Lav. 0,41 0,12 0,30 0,63 0,32 0,69 0,19 0,95 0,32 

Temp. 0,0001 0001 0,84 0,06 0001 0001 0001 0,95 0001 

Cont.*Temp. 0,96 0,006 0,55 0,51 0,98 0,03 0,87 0,77 0,009 

Lav.*Temp. 0,24 0,02 0,01 0,05 0,13 0,22 0,65 0,95 0,44 

Cont.*Lav.*Temp. 0,70 0,12 0,64 0,87 0,93 0,38 0,93 0,09 0,22 

Bloco 0001 0,01 0001 0001 0,68 0,09 0001 0001 0,0002 

CV (%) 0,06 0,26 0,21 0,09 0,29 0,37 0,1 0,04 0,24 

Medidas seguidas de letras iguais na mesma coluna não diferem pelo teste de Tukey, com nível de significância de 5% 
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A Tabela 4 apresenta médias de perda de peso durante o período de 30 

dias.  É possível observar que quanto maior o período de armazenamento, maior 

foi a perda de peso dos ovos, entretanto o inóculo não influenciou (p>0,05) nessa  

perda.  

Por outro lado observou-se nos ovos não lavados uma perda de peso 

maior do que nos ovos lavados. Os ovos armazenados em temperaturas mais 

elevadas (25°C) sofreram uma perda de peso maior em relação aos ovos 

mantidos sob refrigeração (5°C). Segundo STRINGHINI et al. (2009) a perda de 

peso dos ovos ocorre como conseqüência das trocas de umidade com o meio 

onde estão estocados. A casca contém presença poros, que são parcialmente 

selados por proteína, mas que permitem troca gasosa liberando dióxido de 

carbono e H2O, causando assim perda de peso em ovos. Também a redução do 

peso pode ser determinada pela provável perda de amônia, nitrogênio e sulfeto de 

hidrogênio que são produtos da degradação química de seus constituintes 

orgânicos (SOLOMON, 1991; SILVERSIDES & BUDGELL, 2004).  

A evaporação da água do ovo é um processo contínuo, tendo início no 

momento da postura e não cessando até que esteja completamente desidratado. 

A velocidade de perda de peso é acelerada em altas temperaturas e retardada por 

alta umidade relativa. Para minimizar a perda de peso de ovos, recomenda-se o 

armazenamento em umidade relativa de 75 a 80% (STADELMAN & COTTERILL, 

1977). SINGH & PANDA (1990) avaliaram a perda de peso em ovos armazenados 

a 5 ± 1 ºC e a 32 ± 2 ºC e confirmaram que a perda de peso foi mais acentuada 

em ovos armazenados em temperatura ambiente. A perda de peso em ovos 

armazenados a 32 ± 2 ºC foi de 3,57 g após 7 dias, alcançando 9,25 g em 21 

dias de armazenamento. Para ovos armazenados à 5 ± 1 ºC, após 14 dias, a 

perda de peso foi de 2,16 g, e após 8 semanas foi de 10,03 g. Enquanto CEPERO 

et al. (1995) encontraram uma perda de peso de 1,5 g, ou seja, 2,2% para ovos 

armazenados durante 28 dias à temperatura de 4 ºC. Para os ovos armazenados 

a 18 ºC ocorreu perda de 3,5 g (5,1%), principalmente após 14 dias de 

armazenamento.  

Valores de índice de albume e gema e altura de albume e gema foram 

diminuídos a cada dez dias. O albume e gema perderam a viscosidade e aos 30 
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dias de armazenamento o albume estava praticamente liquido e gema rompendo 

com facilidade.  

Esses resultados podem ser explicado pela interação da mucina com a 

lisozina, diminuição da solubilidade das proteínas; perda de carboidrato das 

moléculas de ovomucina; perda de consistência por interação da glicose com as 

proteínas da clara; perda de acido siálico ligado as proteínas do ovo; e cisão 

redutiva de ligações dissulfeto com pH alcalino (SGARBIERI, 1996). Também as 

altas temperaturas de armazenamento acarretam mudanças na composição do 

albume e diminuem a eficiência dos mecanismos de defesa dos ovos (HARA-

KUDO et al., 2001). Neste trabalho, a fluidez do albume, verificada pelos baixos 

valores de unidade Haugh e índice de albume, nos ovos mantidos a 25oC, permitiu 

maior multiplicação de Pseudomonas aeruginosa no conteúdo destes  
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TABELA 4 - Valores médios de qualidade física e química dos ovos submetidos a contaminação, lavagem e refrigeração, 

considerando todas os períodos de armazenamento (0, 10, 20 e 30 dias ). 

Grupos 
experimentais Variáveis de qualidade física   

Contaminação ( C) PO PA (g) PG (g) PC (g) A A A (%) G (%) 
PC 
(%) AG IA IG  

GE 
(g/cm3) pH  A pH G UH 

Não contaminado 56,59 30,97 16,81 5,64 1,83 54,51 29,86 10,16 3,40 0,13 1,70 1,140 9,84 6,30 48,45 

1,5 X 10
5
  57,18 30,81 17,65 5,75 1,81 53,41 31,13 10,23 3,65 0,15 1,66 1,140 8,48 6,34 48,68 

                               

Não lavado 57,90a 31,41a 17,13 5,73 1,82 53,97 29,74 10,09 3,86a 0,15 1,74 1,140 9,9 6,30 50,77 

Lavado 55,88b 30,37b 17,33 5,67 1,82 53,94 31,25 10,3 3,19b 0,13 1,62 1,140 8,42 6,35 46,36 

Temperatura (T)                               

25°C 56,22b 30,37b 18,17a 5,72 1,82 53,77 32,78 10,36 2,51b 0,02 1,09 1,140 8,54 6,43 34,19 

5°C 57,55a 31,41a 16,29b 5,68 1,82 54,14 28,21 10,03 4,55a 0,26 2,27 1,140 9,78 6,21 62,94 

p                               

Cont. 0,16 0,75 0,08 0,19 0,15 0,23 0,78 0,69 0,31 0,19 0,74 0,98 0,09 0,71 0,91 

Lav. 0001 0,04 0,66 0,45 0,92 0,14 0,15 0,20 0,009 0,19 0,27 0,97 0,07 0,60 0,04 

Cont.*Lav. 0,57 0,40 0,29 0,29 0,27 0,38 0,49 0,43 0,66 0,48 0,84 0,98 0,07 0,29 0,87 

Temp. 0,001 0,04 0,0001 0,61 0,99 0001 0,04 0,04 0001 0001 0001 0,95 0,13 0,01 0001 

Cont.*Temp. 0,38 0,09 0,20 0,25 0,33 0,05 0,05 0,05 0,78 0,13 0,60 0,98 0,07 0,001 0,37 

Lav.*Temp. 0,53 0,14 0,57 0,09 0,08 0,30 0,14 0,15 0,46 0,40 0,34 0,93 0,14 0,64 0,81 

Cont.*Lav.*Temp. 0,79 0,48 0,22 0,50 0,27 0,48 0,41 0,36 0,18 0,66 0,71 0,99 0,06 0,26 0,09 
Período de 
armazenamento 0001 0,002 0001 0,34 0,95 0001 0,25 0,26 0001 0001 0001 0,02 0,96 0,25 0001 

CV (%) 0,07 0,15 0,26 0,14 0,04 0,05 0,01  - 0,69 1,07 0,64 0,16 0,84 0,14 0,42 

Medidas seguidas de letras iguais na mesma coluna não diferem pelo teste de Tukey, com nível de significância de 5% 
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Outra variável analisada foi à perda de peso final dos ovos 

armazenados durante 30 dias, sendo os grupos experimentais A e B. Os 

resultados podem ser visualizados nos gráficos da Figura 1, onde são 

apresentados resultados de peso final dos ovos dos tratamentos: SSS 

(contaminado, lavado e refrigerado a 5°C); SSN (contaminado, lavado e 

refrigerado a 25°C); NSN (não contaminado, lavado e refrigerado a 25°C); NSS 

(não contaminado, lavado e refrigerado a 5°C); SNS (contaminado, não lavado e 

refrigerado a 5°C); SNN (contaminado, não lavado e refrigerado a 25°C); NNN 

(não contaminado, não lavado e refrigerado a 25°C) e NNS (não contaminado, 

não lavado e refrigerado a 5°C) durante 30 dias de armazenamento. 

.  Os ovos armazenados a 25°C (SSN, NSN, SNN e NNN) obtiveram 

maior perda de peso, em todo período de armazenamento, principalmente os ovos 

do tratamento NNN (p<0,05) não contaminados, não lavados e mantidos sobre 

refrigeração de 25ºC.  A menor perda de peso ocorreu para os ovos do tratamento 

SSS.  

No Bloco B os valores de perda de peso foram menores (p<0,05) para 

os mesmos tratamentos quando comparados ao bloco A. Quanto ao efeito do 

tempo, observa-se que a perda de peso dos ovos aumentou linearmente com o 

aumento do tempo de armazenagem em ambas as condições de armazenamento. 

Entretanto, essas perdas foram maiores quando os ovos não foram armazenados 

sobre refrigeração de 25°C. 

De acordo com GONZALES & DE BLAS (1991), em temperatura 

elevada durante a estocagem, o ovo transpira, intensificando a perda de CO2 e 

água para o meio, resultando em perda no peso inicial. VÉRAS et al. (2000) 

observaram que a perda de peso dos ovos aumenta com o tempo de 

armazenamento e, a intensidade dessas perdas pode aumentar em função da 

temperatura e umidade do ambiente. 
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FIGURA 1- Valores de perda de peso final dos ovos (g) dos tratamentos SSS 
(contaminado, lavado e refrigerado a 5°C); SSN (contaminado, 
lavado e refrigerado a 25°C); NSN (não contaminado, lavado e 
refrigerado a 25°C); NSS (não contaminado, lavado e refrigerado a 
5°C); SNS (contaminado, não lavado e refrigerado a 5°C); SNN 
(contaminado, não lavado e refrigerado a 25°C); NNN (não 
contaminado, não lavado e refrigerado a 25°C) e NNS (não 
contaminado, não lavado e refrigerado a 5°C) durante 30 dias de 
armazenamento

Ao final do período experimental (30 dias de armazenamento) observou-

se perda de peso crescente de todos os ovos. Houve efeito significativo (p<0,05) 

para bloco A em relação ao bloco B e para os efeitos da refrigeração (Tabela 5). 

 Os ovos refrigerados haviam perdido em média 4,33% do peso inicial, 

enquanto, os ovos armazenados a 25°C perderam em média 6,98%. Esses 

resultados evidenciaram que durante o armazenamento a 25°C, os ovos foram 

expostos à maior temperatura e menor umidade as quais potencializaram as perdas 

de peso.  

BARBOSA et al. (2008) relatou em estudos de perda de peso de ovos em 

duas temperaturas que a perda de peso dos ovos aumentou linearmente com o 

aumento do tempo de armazenagem nas duas temperaturas de armazenamento. 
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Entretanto, essas perdas foram maiores quando os ovos não tiveram 

controle de umidade e temperatura durante o armazenamento e ao final do período 

experimental (35 dias de armazenamento) os ovos submetidos ao ambiente 

controlado haviam perdido em média 3,63% do peso inicial, enquanto, os ovos 

armazenados em ambientes sem controle perderam em média de 9,20%.  

PLETI (2008) avaliou perda de peso em ovos de avestruz durante 28 dias 

e encontrou valores de 4,94% de perda de peso em ovos armazenados em 

temperatura ambiente e 3,60 % em ovos armazenados a 8°C. 

 
 
TABELA 5 – Valores médios da perda de peso dos ovos, expressos em gramas 

(g) e em porcentagem (%) no período de 30 dias de 
armazenamento. 

Grupos experimentais Perda de peso (30 dias) 

Contaminação ( C)  (g)    (%) 

Não contaminado 3,51a 6,03a 

1,5 X 105  3,07b 5,28b 

Não lavado 3,57a 6,03a 

Lavado 3,02b 5,28b 

Temperatura (T)     

25°C 4,04a 6,98a 

5°C 2,54b 4,33b 

P     

Cont. 0,01 0,008 

Lav. 0,001 0,01 

Cont.*Lav. 0,98 0,71 

Temp. 0001 0001 

Cont.*Temp. 0,007 0,03 

Lav.*Temp. 0,20 0,20 

Cont.*Lav.*Temp. 0,43 0,40 

Bloco 0001 0001 

CV (%) 0,24 0,02 

Medidas seguidas de letras iguais na mesma coluna não diferem pelo teste de Tukey, com nível de 
significância de 5%cada grupo experimental 
 

Na Figura 2 é demonstrado o comportamento do peso dos ovos durante 

o armazenamento em duas temperaturas (5°C e 25°C). A refrigeração retardou a 

desidratação dos ovos, resultando em peso maior dos ovos refrigerados durante 

os 30 dias de armazenamento (p>0,05), independente da contaminação. 
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Constatou-se perda de peso maior nos ovos lavados, sendo a perda de peso 

maior quando estes foram lavados e refrigerados a 25°C.  

PINTO (2005) constatou perda de peso de 1,04 g em ovos lavados e 

contaminados com Salmonella Enteritides mantidos a 8°C por 14 dias. De acordo 

com o autor, essa perda foi em decorrência da retirada da cutícula de proteção 

pela escovação durante a lavagem dos ovos, o que influenciou na velocidade de 

evaporação. Também OLIVEIRA (2006) também observou uma perda de peso 

dos ovos de 7,7 % após 30 dias de armazenamento a 25°.  
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FIGURA 2- Interação dos fatores lavagem e armazenamento sob o peso 
dos ovos contaminados aos 30 dias. 

 

Na figura 3 pode-se observar o comportamento do peso dos ovos não 

contaminados e não lavados armazenados em duas temperaturas (5°C e 25°C). A 

refrigeração retardou a perda de peso dos ovos, resultando em peso maior dos 

ovos refrigerados durante os 30 dias de armazenamento (p>0,05), independente 

da contaminação e do processo de lavagem. 

Houve menor perda de peso dos não lavados quando comparados aos 

ovos submetidos ao processo de lavagem.  A perda de peso foi acelerada nos 

tratamentos em que os ovos foram lavados e armazenados a 25°C. Os ovos 
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contaminados tiveram perda de peso menor em relação aos não contaminados. 

Isso mostra que a contaminação não influenciou na aceleração da perda de peso 

dos ovos. 
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FIGURA 3- Interação dos fatores lavagem e armazenamento sob o peso 

dos ovos não contaminados aos 30 dias. 
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4 CONCLUSÕES 
 

 

A refrigeração reduz a perda de qualidade interna (física e química) e 

perda de peso em ovos armazenados por 30 dias. 

O processo de lavagem do ovo acelerou a perda de peso em ovos ao 

final de 30 dias de armazenamento. 
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CAPÍTULO 3 - QUALIDADE BACTERIOLÓGICA DE OVOS LAVADOS E NÃO 

LAVADOS ARMAZENADOS SOB REFRIGERAÇÃO OU NÃO CONTAMINADOS 

ARTIFICIALMENTE COM Pseudomonas aeruginosa  

 

 

RESUMO 

 

Objetivou-se com este estudo verificar a qualidade bacteriológica de ovos lavados 
e não-lavados submetidos à contaminação experimental com Pseudomonas 
aeruginosa e armazenados a 5oC e 25oC durante o período de 30 dias. Foram 
utilizados 384 ovos sem trincas e classificados como grandes, de poedeiras leves 
da linhagem Dekalb White, com 30 a 40 semanas de idade. O delineamento 
empregado foi em blocos com duas etapas e em esquema fatorial 2 x 2 x 2 
(contaminação, lavagem e temperatura de armazenamento) com seis repetições 
para variáveis de qualidade  bacteriológica. Os ovos foram contaminados, pelo 
manuseio, com 1,5 x 105 unidades formadoras de colônia (UFCs) de 
Pseudomonas aeruginosa/mL de solução e armazenados a 5oC e 25oC por 30 
dias. A cada dez dias foram realizadas análises bacteriológicas e contagens de 
Pseudomonas aeruginosa na casca e conteúdo dos ovos. Melhores valores de 
qualidade interna foram obtidos nos ovos refrigerados (p<0,05), a partir de dez 
dias de armazenamento. Pseudomonas aeruginosa foi isolada da casca e do 
conteúdo dos ovos mantidos a 5oC e a 25oC durante todo período de 
armazenamento (p<0,05). Os ovos armazenados a 5ºC apresentaram menor 
contagem bacteriana (p<0,05). Concluiu-se que a refrigeração proporciona melhor 
qualidade bacteriologica dos ovos durante 30 dias de armazenamento e que 
houve maior crescimento bacteriano nos ovos lavados e principalmente no 
conteúdo dos ovos.  Observou-se uma redução bacteriana aos 30 dias, 
provavelmente pela escassez de substrato que possa propiciar o crescimento de 
Pseudomonas aeruginosa. 

  

Palavras-chave: contaminação bacteriana, estocagem, ovos comerciais, 
refrigeração 
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BACTERIOLOGICAL QUALITY OF WASHED AND UNWASHED EGGS 

STORED OR NOT UNDER REFRIGERATION AND ARTIFICIALLY 

CONTAMINATED WITH Pseudomonas aeruginosa 

 
 

ABSTRACT 
 
With this study we aimed to verify the bacteriological quality of commercial washed 
and unwashed eggs, experimentally inoculated on the shell with Pseudomonas 
aeruginosa, stored at 5oC and 25oC for 30 days.  384 uncracked eggs, classified 
as large, from light Dekalb White laying hens with 30 to 40 weeks of age, were 
used. The experimental design consisted of two blocks in a 2 x 2 x 2 factorial 
arrangement (contamination, washing and storage temperature) with six replicates 
for variables of bacteriological quality. The eggs were contaminated by handling, 
with 1.5 x 105 colony-forming units (CFU) of Pseudomonas aeruginosa / mL of 
solution and stored at 5°C and 25°C for 30 days. Each ten days bacteriological 
analyses and Pseudomonas aeruginosa counts in the shell and egg contents were 
performed. Best values of internal quality were obtained in cooled eggs (p <0.05), 
from ten days of storage. Pseudomonas aeruginosa was isolated from the shell 
and  egg content , kept at 5 °C and 25°C throughout the storage period (p <0.05). 
Eggs stored at 5 °C presented lower bacterial counts (p <0.05). It was concluded 
that the cooling provides a better bacteriological quality for the eggs during 30 days 
of storage and that there was more bacterial growth in washed eggs,  especially in 
the egg contents. There was a reduction in bacterial counts at 30 days, probably 
due to the lack of substrate that can promote the growth of Pseudomonas 
aeruginosa. 
 
 
 
Key-Words: bacterial contamination, storage, commercial eggs, refrigeration. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ovo como fonte de proteínas e vitaminas é um alimento de baixo 

custo e disponível as populações de baixa renda. A produção de ovos para 

consumo tem se desenvolvido de forma expressiva no Brasil e, com isso, tem se 

agravado as preocupações referentes à sua qualidade sanitária em toda a cadeia 

produtiva.  

A contaminação externa da casca do ovo é importante para a 

determinação de sua vida de prateleira e para segurança do consumidor. Na 

tentativa de reduzir problemas decorrentes da contaminação por microrganismos 

patogênicos e deteriorantes, os ovos são submetidos a processos como a 

lavagem da casca e a pasteurização (ARAGON-ALEGRO et al., 2005). A proteção 

à atividade microbiana nos ovos provém da casca, membranas da casca e do 

albume. A casca é uma barreira física à contaminação, no entanto, contém 

numerosos poros que são grandes o suficiente para permitir a entrada de 

bactérias (CARDOSO et al., 2001). 

Enquanto que a contaminação do conteúdo dos ovos pode ocorrer no 

trato reprodutor da galinha, durante a formação do folículo da gema e/ou formação 

do albume no oviduto, antes da formação da casca, propiciando a produção de 

ovos já contaminados, resultado da transmissão vertical do microrganismo 

(MESSENS et al., 2005). Entretanto, alguns estudos microbiológicos revelam que 

a microbiota do oviduto de aves sadias difere daquela encontrada em ovos 

comercializados, indicando que a contaminação dos ovos ocorre, 

preferencialmente, após postura, para a maioria dos microrganismos (SESTI & 

ITO, 2000). Assim, a transmissão horizontal é caracterizada pela contaminação 

bacteriana dos ovos na passagem pela cloaca ou no contato com excretas no 

ninho, na manipulação, durante a lavagem e por fomites como equipamentos, 

bandejas e embalagens contaminadas (BOARD & TRANTER, 1995). 

Alguns fatores intrínsecos presentes nos ovos os protegem de maneira 

relativamente eficaz da contaminação. Desta forma, cutícula, casca e membranas 

da casca funcionam como barreiras mecânicas contra a invasão de 

microrganismos (JAY, 2000; MESSENS et al., 2005). Além desta barreira, MINE et 
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al. (2003) observaram que isolados da matriz protéica da casca do ovo têm alta 

capacidade bacteriostática e WELLMAN-LABADIE et al. (2008) encontraram, na 

cutícula, a lisozima tipo C com atividade antimicrobiana contra Pseudomonas 

aeruginosa, Staphylococcus aureus e Bacillus subtilis. 

A possibilidade de contaminação bacteriana via casca, no momento ou 

após a postura e a lavagem dos ovos é um procedimento muito discutido. 

LLOBET et al. (1989) afirmaram que o processo de lavagem resulta em ovos de 

melhor aparência para comercialização e influencia na aceitação do produto pelo 

consumidor. LAUDANNA (1995) acrescentou que a limpeza, caso realizada 

corretamente, melhora a qualidade bacteriológica da casca, diminuindo a 

probabilidade de microrganismos penetrarem pelos poros, contaminarem o 

conteúdo dos ovos e, ainda, elimina o perigo de patógenos ao homem serem 

veiculados por esse produto.  

A desvantagem do procedimento de lavagem dos ovos é a possível 

remoção da cutícula protetora dos poros da casca, facilitando a entrada de 

microrganismos e resultando na deterioração e diminuição do período de 

estocagem. Entretanto, é bastante questionada a eficiência e função da cutícula, 

sendo que DE REU et al. (2006) e MESSENS et al. (2005) não encontraram 

relação desta película com a penetração de Salmonella spp. em ovos.  

O albume possui várias defesas antimicrobianas contra microrganismos 

que possam invadir o conteúdo do ovo imediatamente após a oviposição 

(ARAGON-ALEGRO et al., 2005). A defesa antimicrobiana do albume ocorre 

provavelmente devido a imobilização de bactérias, ao efeito bactericida, à 

indisponibilidade de nutrientes para bactérias e inibição de enzimas. As bactérias 

podem ser eliminadas por enzimas que estão presentes no albume, 

principalmente se houver imobilização no gel composto por ovomucina. 

Considerando-se que Pseudomonas spp. são microrganismos com 

potencial de proliferação na casca e no conteúdo dos ovos objetivou-se verificar a 

qualidade bacteriológica de ovos lavados e não-lavados submetidos à 

contaminação experimental na casca com Pseudomonas aeruginosa e 

armazenados a 5oC e 25oC, além de estudar as variações de comportamento 

deste microrganismo após inoculação na casca dos ovos. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Local 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Bacteriologia do 

Departamento de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Goiás no 

período de setembro a novembro de 2009. 

 

2.2 Tratamentos e delineamento experimental 

Foram utilizados 384 ovos lavados e não-lavados, sem trincas, 

classificados como grandes, de poedeiras leves, com 30 a 40 semanas de idade, 

da linhagem Dekalb White provenientes de uma granja de postura comercial. 

Imediatamente após a coleta, foram transportados em condições de temperatura 

ambiente até o laboratório. 

O experimento foi realizado em blocos com duas etapas, utilizando 192 

ovos na primeira etapa e 192 na segunda etapa. Realizou-se a distribuição dos 

ovos em oito tratamentos  de acordo com o Quadro 1:  

QUADRO 1 – Delineamento experimental detalhando os oito tratamentos. 

TRATAMENTOS 

T 1 Contaminados, lavados e armazenados a 5°C 

T 2 Contaminados, lavados e armazenados a 25°C  

T 3 Não contaminados, lavados e armazenados a 25°C 

T 4 Não contaminados, lavados e armazenados a 5°C 

T 5 Contaminados, não lavados e armazenados a 5°C 

T 6 Contaminados, não lavados e armazenados a 25°C 

T 7 Não contaminados, não lavados e armazenados a 25° C, 

T 8 Não contaminados, não lavados e armazenados a 5°C. 

 

2.3 Preparação do inóculo 

O inóculo foi preparado com Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027. na 

concentração de 1,5 x 105 UFCs/mL de solução salina esterilizada a 0,85%, 

baseando-se em (STRINGHINI et al., 2009).  

Para obtenção do inóculo a cepa foi repicada em ágar cetrimide e 

incubada a 37°C, por 48 horas. Em seguida, as células foram suspensas em 

solução salina tamponada a 0,85%, mantidas a 4°C e a concentração de 5 x 105 

UFCs/mL de solução salina esterilizada a 0,85% ajustada com auxílio da escala 
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nefelométrica Mc Farland. Sendo as concentrações confirmada pelo 

plaqueamento das diluições decimais seriadas em Agar cetrimide com posterior 

incubação a 37°C e contagem das UFCs de Pseudomonas aeruginosa. 

 

2.4 Inoculação dos ovos 

Os procedimentos de inoculação foram realizados com material 

esterilizado permanecendo 24 horas sob luz ultravioleta da câmara asséptica com 

grau de segurança nível II para reduzir a carga bacteriana inicial da casca. Os 

ovos foram expostos ao inóculo de Pseudomonas aeruginosa por contato com as 

mãos revestidas com luvas descartáveis, simulando possível contaminação 

cruzada. 

Com auxílio de uma seringa tuberculina esterilizada, 0,1 mL de solução 

salina tamponada a 0,85% contendo a concentração de 1,5 x 105 Pseudomonas 

aeruginosa UFCs/mL foi depositada nas mãos do inoculador revestidas com luvas, 

as quais foram descartadas após a inoculação de cada unidade. Cada ovo foi 

mantido por um período de, aproximadamente, 20 segundos nas mãos 

contaminadas, sendo sua superfície totalmente umedecida pela solução. 

Imediatamente após a inoculação, os ovos foram encaminhados para 

armazenamento em refrigerador (5oC) ou estufa BOD (25oC), sendo que  a 

temperatura foi registrada uma vez ao dia. 

 

2.5 Contagem de Pseudomonas aeruginosa 

A partir do primeiro dia, a cada dez dias, seis ovos de cada tratamento 

foram quebrados sendo casca e conteúdo assepticamente separados, formando-

se pools de três cascas e de três conteúdos, separadamente. 

As cascas foram pesadas e acrescidas de solução salina peptonada 

0,1% de acordo com o peso, a qual constituiu a diluição 100. O material foi 

homogeneizado manualmente por 25 vezes e diluições decimais sucessivas foram 

realizadas utilizando-se 9 mL de solução salina peptonada 0,1%. Realizaram-se 

plaqueamentos por superfície com 0,1 mL de diferentes diluições em ágar 

cetrimide. Posteriormente, procedeu-se incubação a 37oC por 48 a 72 horas 

(COUSIN et al., 2001).  A partir do décimo dia seguiu-se os mesmos 

procedimentos, aumentando apenas os números das diluições para 101, 103, 105 e 
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107. Após o período de incubação, UFCs de Pseudomonas aeruginosa foram 

contadas utilizando-se contador de colônias CP 600 plus Phoenix. Três UFCs por 

placa foram transferidas para tubos inclinados contendo ágar ferro-açúcar triplo 

(TSI) e incubadas a 37oC por 24 horas. Após esse período, verificou-se a 

fermentação da glicose, da sacarose e da lactose em TSI e realizaram-se os 

seguintes testes bioquímicos: produção de urease, de indol, de H2S, prova do 

vermelho de metila e prova de motilidade. O mesmo procedimento foi adotado 

com os conteúdos dos ovos, sendo o pool dos conteúdos de três ovos 

homogeneizados considerados como sendo a diluição 100 (KONEMAN et al., 

2001). 

 

2.6 Analise de pH e gravidade específica 

A cada 10 dias paralelamente as análises bacteriológicas os ovos foram 

submetidos as seguintes analises: 

pH do albume: após homogeneização do albume, esta medida foi 

determinada em potenciômetro digital PHTEK modelo pHS-3B, calibrado 

previamente com soluções tampão pH 4 e 7 (BRASIL, 1999). 

Gravidade específica: determinada conforme preconizado por 

HAMILTON (1982). A padronização das soluções salinas para mensuração da 

gravidade específica foi realizada mediante adição de NaCl em água a 

temperatura ambiente e determinação de sua densidade com densímetro. Foram 

padronizadas oito soluções com densidade entre 1,060 g/cm3 a 1,095 g/cm3, com 

subdivisões de 0,005 g/cm3. De acordo com VOISEY & HUNT (1974), os ovos 

foram colocados nos recipientes com soluções salinas da menor para maior 

concentração e retirados ao flutuarem, anotando-se o valor respectivo de 

densidade correspondente à solução do recipiente. 

 

2.7 Análises estatísticas 

Os resultados das contagens de Pseudomonas aeruginosa foram 

transformados em logaritmo decimal e expressos em log UFC/g. Análise de 

variância foi realizada e, quando necessário, as médias foram comparadas pelo 

Teste de Tukey a 5% de probabilidade utilizando o programa SAS-Statistical 

Analysis System na versão 8 (SAS, 1999). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Avaliações bacteriológicas das cascas e conteúdos dos ovos realizadas 

anteriormente à aplicação do inóculo não detectaram a presença de 

Pseudomonas aeruginosa, portanto a sanitização dos ovos na câmera asséptica 

foi eficaz. Também os ovos do grupo experimental controle (sem contaminação 

com Pseudomonas aeruginosa) permaneceram negativos bacteriologicamente 

durante os 30 dias de armazenamento.  

Os resultados da enumeração deste microrganismo na casca e 

conteúdo dos ovos aos 10, 20 e 30 dias estão expressos na (Tabela 1) e os 

valores de pH e gravidade específica  na (Tabela 2).  

 

TABELA 1- Valores médios da contagem em log de Pseudomonas aeruginosa na 

casca e conteúdo de ovos lavados ou não e armazenados a 5°C e 

25°C por 10, 20 e 30 dias. 

Pseudomonas aeruginosa (log UFC/g) 

10 dias  

  Lavado Não lavado 

 25°C 5°C 25°C 5°C 
Casca 5,79a 6,55a 3,162b 6,98a 
Conteúdo 6,57a 6,67a 5,682a 5,40a 

20 dias  

  Lavado Não lavado 

 25°C 5°C 25°C 5°C 
Casca 8,38a 6,58b 8,28a 7,86a 
Conteúdo 8,76a 5,57b 6,44b 8,07a 

30 dias  

  Lavado Não lavado 

 25°C 5°C 25°C 5°C 
Casca 6,879a 2,955b 6,430a 4,501ab 
Conteúdo 6,724a 7,244a 6,694a 5,890a 

p 10dias 20 dias 30 dias 
lavagem 0,007 0,54 0,87 

Temperatura 0,006   0,09 0,0009 

Lavagem *Temperatua 0,10 0,008 0,70 

Local 0,24 0,29 0,001 

lavagem*Local 0,98 0,64 0,15 

Temperatura*Local 0,003 0,75 0,002 

lavagem*Temperatua*Local 0,03 0,11 0,06 

Bloco 0,36 0,004 0,60 

CV  0,28 0,28 0,34 

Medidas seguidas de letras iguais na mesma linha não diferem pelo teste de Tukey, com nível de 
significância de 5%cada grupo experimental. 
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Observou-se que aos 10 dias que a Pseudomonas aeruginosa penetrou 

pelos poros das cascas aparentemente íntegras e atingiu o interior tanto a 5 como 

a 25°C no conteúdo dos ovos, num pH entre 8.18 e 8.60 e gravidade específica 

entre 1,062 e 1,068. Acrescenta-se ainda, que o pH pode ter contribuído para a 

proliferação bacteriana no albume. Esses dados conferem com as afirmações de 

ALEONI & ANTUNES (2001) em que o pH situados entre 4,0 e 9,0 propiciam o 

desenvolvimento bacteriano. 

A penetração das Pseudomonas aeruginosa através da casca 

observada desde os 10 dias após inoculação sugere que as barreiras físicas 

cutícula, casca e membranas externas foram suplantadas e o patógeno atingiu o 

albume. No albume provavelmente as defesas também foram afetadas pela 

redução de sua viscosidade, pelo envelhecimento e pela ação de enzimas 

naturais do ovo. Além disso, os valores da gravidade específica que mede a 

espessura da casca estava acima do desejado. 

DE REU et al. (2006) constataram que bactérias Gram-negativas 

móveis, como Pseudomonas spp., penetraram facilmente pelos poros das cascas 

dos ovos e que a contaminação interna ocorre, freqüentemente, após quatro a 

cinco dias de armazenamento, considerando  pH favorável ao crescimento dessa 

bactéria entre 7.0 e 9.0.  

Além disso, um dos fatores que facilita a migração de bactérias para o 

interior do ovo é a qualidade da casca.  De acordo com CARVALHO et al. (2007), 

valores a baixo de 1,080 da gravidade específica são considerados ruins, pois 

permitem a penetração de bactérias no conteúdo dos ovos (Tabela 2), esses 

valores de pH provavelmente favoreceram o crescimento bacteriológico no 

conteúdo dos ovos. 
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TABELA 2 – Valores médios de gravidade específica (GE) e pH do albume (pHA) 

durante 30 dias de armazenamento.  

                  

  10 dias  20 dias 
  

30 dias 

Contaminação (C) 

GE 

pH A 

GE 

pH A 

GE 

pH A (g/cm3) (g/cm3)  (g/cm3) 

Não lavado  1,066 8,40 1,060 8,29 1,060 8,15 

 Lavado  1,064  8,38  1,065  8,02  1,060  8,06 

Temperatura (T)           

25°C  1,062 8,60 1,060 8,31 1,060 7,94 

 5°C  1,068  8,18  1,065 8,00  1,060 8,27 

p             

CV   0, 003  0,05  - 0,78   - 0,09 

 

Houve diminuição dos valores de gravidade específica em função do 

tempo de armazenamento e refrigeração. Ao final do período experimental 

encontrou-se valores de 1,060 para gravidade específica independente da 

contaminação e temperatura de armazenamento. Houve diminuição do pH do 

albume dos ovos mantidos em temperatura ambiente de 25°C.  Verificou se na 

Tabela 2 que ovos refrigerados apresentaram valores de gravidade específica 

maiores (p<0,05) que os não-refrigerados. CARVALHO (2003) também 

observaram melhores valores da gravidade específica em menores temperaturas 

de armazenamento. 

STRINGHINI et al. (2009) verificaram que ovos contaminados 

experimentalmente na casca com 3,0 x 102 UFCs de Pseudomonas aeruginosa 

apresentaram correlação fortemente negativa (r = - 0,93) entre a presença de 

Pseudomonas aeruginosa no conteúdo dos ovos e espessura da casca, 

confirmando as proposições de MESSENS et al. (2005) que indicaram que quanto 

menor a espessura da casca maior é a chance de penetração dos microrganismos 

no conteúdo dos ovos, causando sua deterioração.  

FRANCO & LANDGRAF (2002) assinalam que a contagem superior a 6 

log UFC/g do alimento é sinal de deterioração e de alterações organolépticas, 

mesmo considerando que exista variações nos padrões de interpretação na 

enumeração de UFCs  com o tipo de alimento e o microrganismo.  Outros dados 

que merecem ser apontados são as contagens de UFCs nos conteúdos dos ovos 

lavados ou não e armazenados a 25° C ou a 5°C que apresentaram valores 
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médios em log, acima ou bem próximos de 6 log UFC/mL durante os 30 dias do 

experimento. Desde a primeira avaliação (10 dias) os ovos apresentaram fora dos 

padrões para consumo, entretanto, as alterações organolépticas só foram 

observadas aos 30 dias de experimento. 

FRANCO & LANDGRAF (2002) acrescenta que inóculo talvez tenha 

sido elevado (1,5x104/ Pseudomonas aeruginosa), no entanto durante a produção 

dos ovos, manipulação e armazenamento ocorrem situações que possibilitam 

essa contaminação elevada. Merece destaque a manutenção de criações com 

pequeno rigor higiênico, sanitário e manipulação dos ovos possibilitando a 

contaminação cruzada por portadores inaparentes ou, armazenamento em locais 

contaminados e inadequados. A presença de portadores inaparentes de 

Pseudomonas spp. foram reportadas por STRINGHINI et al. (2009) durante 

avaliação do perfíl microbiológico de mãos, da cavidade nasal e da orofaringe de 

funcionários de granjas de produção de ovos comerciais 

A refrigeração controlou a multiplicação bacteriana (p<0,05) na casca e 

no conteúdo dos ovos em relação a quantidade de Pseudomonas aeruginosa 

enumeradas  nos ovos armazenados a 25°C. O maior crescimento bacteriano 

ocorreu nos ovos não lavados e na casca. Verificou-se também que a refrigeração 

não interferiu nos valores de pH dos ovos (Tabela 2), no entanto, ovos inoculados 

com Pseudomonas aeruginosa mantidos na temperatura de 25oC apresentaram 

maiores valores de pH (p<0,05). Também DEUS (2003), ao estudar ovos 

armazenados à temperatura ambiente, observou aumento do pH do albume com o 

tempo de armazenamento. 

Observou-se ainda (Tabela 1) que a refrigeração não foi capaz de 

retardar o crescimento bacteriano na casca e no conteúdo dos ovos 

experimentalmente contaminados, lavados ou não. Entretanto, maiores valores de 

UFCs foram encontrados para os ovos lavados e refrigerados a 5°C, com maior 

contagem bacteriana na casca dos ovos. O conteúdo dos ovos contaminados e 

mantidos sob refrigeração apresentaram menor contagem de Pseudomonas 

aeruginosa que o grupo mantido à temperatura de 25oC.  

Este resultado sugere que a temperatura de refrigeração diminuiu a 

velocidade de multiplicação deste microrganismo.  Bactérias psicotrópicas têm 

reações mais lentas pela geração de atividade energética e menores trocas 

bioquímicas durante a fase de crescimento bacteriológico (COUSIN et al.1992). 
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Estes dados corroboram os encontrados por GALES et al. (2001), que 

relataram que esse microrganismo é capaz de utilizar grande variedade de 

substratos orgânicos como fonte de carbono e, portanto, possui habilidade de 

colonizar nichos ecológicos no qual a oferta de nutrientes é limitada, assim como a 

casca dos ovos. Pseudomonas spp. são bactérias psicrotróficas, ou seja, capazes 

de se multiplicarem mesmo em alimentos mantidos em refrigeração (FRANCO & 

LANGRAF, 2002). 

As análises de qualidade bacteriológica dos ovos contaminados com 

Pseudomonas aeruginosa após 30 dias de armazenamento mostraram que não 

houve interação entre a temperatura de armazenagem e o local de contaminação 

dos ovos (Tabela 1).  

Verificou-se que ovos lavados possuíam carga bacteriana média menor 

(p<0,05) que os ovos não lavados, embora tenham sido encontrados valores 

semelhantes na casca e no conteúdo para todos os tratamentos. Esses resultados 

se sustentam nos encontrados por STRINGHINI et al. (2009) quando avaliou a 

qualidade microbiológica de ovos lavados e não lavados que utilizaram 

sanitizantes imediatamente após a coleta dos ovos. 

Aos 10 dias observou-se interação entre as variáveis local de 

contaminação, ovos lavados e não lavados (p<0,05) (Figura 1). O crescimento 

bacteriano foi maior nos ovos lavados tanto na casca como no conteúdo, com 

contagem superior a 6 log UFC/mL, justifica-se esses resultados pela menor carga 

bacteriana encontrada na casca dos ovos, apenas pode ter sido em decorrência 

da interação entre este fator e a restrição de nutrientes, o que afetou a capacidade 

de multiplicação bacteriana observada nesses ovos. 

JONES et al. (2004) também observaram que ovos lavados 

apresentavam melhor qualidade microbiológica de casca e de conteúdo que os 

não lavados nas análises de mesófilos, bolores e leveduras, Enterobacteriaceae e 

Pseudomonas spp. quando armazenados por dez semanas a 4º C. 

Notou-se que os ovos contaminados refrigerados apresentaram valores 

de contaminação menores (p<0,05) do que aqueles armazenados a temperatura 

de 25°C. Estes resultados estão parcialmente respaldados nos dados de 

CARVALHO (2003) que ao avaliar ovos não contaminados experimentalmente e 

armazenados por 16 dias a 5°C e 57% de umidade relativa.  
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A avaliação bacteriológica mostrou que houve maior crescimento 

bacteriano nos ovos lavados e principalmente no conteúdo dos ovos.  Observou-

se uma redução bacteriana aos 30 dias em relação à contagem aos 20 dias, 

provavelmente pela escassez de substratos que propiciam o desenvolvimento de 

Pseudomonas aeruginosa. Provavelmente, enquanto houve disponibilidade de 

nutrientes e de espaço na casca e no conteúdo a bactéria se desenvolveu e ao 

mesmo tempo ocorreu a liberação de produtos tóxicos que deve ter inibido a 

divisão celular.  Nesse período experimental, constatou-se pelas análises físicas e 

química que o ovos se encontravam em processo de deterioração final 

apresentando albume verde e gema totalmente enegrecida (Figura 1 e 2).  

 

FIGURA1 e 2- Gema e albume de ovos contaminado com a bactéria 

Pseudomonas aeruginosa e armazenados durante 30 dias. 
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Essas alterações podem ser atribuídas ao agente inoculado, 

considerado as afirmações de AUSTIC & NESHEIEM (1996) e COUSIN et al. 

(1992)  que  demora semanas para ocorrer modificações nas estruturas dos 

ovos (odores, cores). Esses últimos pesquisadores comentam ainda que  deve 

ser ressaltada a  capacidade de sobrevivência ou de multiplicação dos 

microrganismos presentes em um alimento depende de uma série de fatores. E 

as interações entre estes fatores originaram o conceito dos obstáculos de 

Leistner, que permitem, inclusive, prever a vida de prateleira de um alimento e 

sua estabilidade microbiológica (FRANCO & LANDGRAF, 2002). Sendo assim, 

a redução aos 30 dias de armazenamento da Pseudomonas aeruginosa no 

conteúdo e na casca de ovos, sugeriu que fatores intrínsecos do alimento, 

como o pH juntamente com a refrigeração, reduziram o desenvolvimento 

desses microrganismos nos ovos contaminados. 

A refrigeração, a competição entre microrganismos pelos nutrientes 

presentes no ovo e a produção de bacteriocinas por Pseudomonas aeruginosa, 

podem ter auxiliado na redução do crescimento bacteriano verificado nos ovos 

aos 30 dias de armazenamento. 

Nas figuras 3 e 4 estão demonstradas as interações ocorridas entre 

as variáveis estudadas aos 10 e 20 dias de armazenamento, respectivamente. 

Aos 30 dias não se observou interações. 
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FIGURA 3- Interação dos ovos lavados, não lavados e contaminação na 

casca e conteúdo aos 10 dias de armazenamento. 
 

Após 20 dias de estocagem, constatou-se que houve efeito (p<0,05) 

da interação para a refrigeração, temperatura ambiente e lavagem ou não dos 

ovos.  O maior crescimento bacteriano ocorreu nos ovos não lavados 

refrigerados a 5°C e lavados armazenados a 25°C (Figura 4), 

Verificou-se que a refrigeração reduziu o crescimento de 

Pseudomonas aeruginosa presentes nos ovos lavados. A eficiência da 

refrigeração observada nos ovos lavados pode ter sido em decorrência da 

interação entre refrigeração e a lavagem pode ter diminuido a capacidade de 

penetração e da proliferação bacteriana nesses ovos. 

O maior crescimento bacteriano ocorreu no conteúdo dos ovos 

lavados. 
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FIGURA 4- Interação dos ovos lavados, não lavados e temperatura de 

armazenamento aos 20 dias. 
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4 CONCLUSÃO 

 

A refrigeração não elimina a necessidade de medidas higiênicas e 

sanitárias durante a produção dos ovos;  

Pseudomonas aeruginosa pode se multiplicar em alimentos 

refrigerados, causando sua deterioração; 

A bactéria permanece na casca e no conteúdo dos ovos lavados e 

não lavados e armazenados sob a temperatura de 5oC e a 25oC durante 30 

dias de armazenamento. 
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CAPÍTULO 4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os ovos apresentam alta qualidade nutricional por ser um alimento 

equilibrado em nutrientes e fonte de proteínas de baixo custo, portanto deve 

ser inserido na dieta de famílias, principalmente naquelas de baixa renda.  

O ovo é utilizado em praticamente toda a culinária mundial como 

alimento na forma de consumo direto ou na composição de diversos produtos 

como maionese, sorvete, molhos para salada e doces. Considerando que 

alguns destes alimentos não sofrem tratamento térmico antes do consumo, a 

integridade do ovo em casca se torna de suma importância para sua utilização 

como alimento. 

Entretanto, os ovos estão expostos a uma série de fatores que 

facilitam a contaminação microbiana como a manipulação e processamento 

inadequado. A desinformação dos protutores dos ovos, desde a granja e 

manipuladores que utilizam técnicas inadequadas de lavagem e de 

armazenamento até o preparo dos alimentos podem colocar em risco a 

qualidade dos ovos comercializados e a saúde do consumidor. 

A produção de ovos para consumo torna-se a cada dia mais 

expressiva em nosso país e com isso aumenta se a preocupação com a 

segurança alimentar. Já que o consumidor tem buscado cada vez mais 

aquisição de um produto de baixo custo, boa aparência e que esteja dentro das 

condições higiênico-sanitários adequadas.  

Portanto, medidas preventivas para manter a qualidade do ovo como 

armazenamento em temperatura adequada e consumo no prazo de validade 

recomendado podem minimizar as possibilidades de ocorrência de 

contaminação e perda das propriedades desse alimento.  

A existência de uma cadeia de frio, da produção até a 

comercialização, adequada à conservação das características sensoriais e 

sanitárias dos ovos é aspecto importante destacado por diversos trabalhos de 

pesquisas. Entretanto, é preciso estar ciente de que o alimento a ser 

conservado necessita chegar à etapa de conservação com boa qualidade, uma 

vez que a refrigeração não reverte o quadro de deterioração já iniciado, 

podendo apenas retardá-lo.  
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Portanto, a adoção da lavagem adequada dos ovos, atendendo à 

legislação brasileira, pode representar uma melhora sanitária da qualidade dos 

mesmos, contribuindo na redução da contaminação microbiana superficial, 

diminuição dos riscos de doença alimentar e aumento da vida de prateleira dos 

ovos.  

Considerando a relevância do tema abordado, buscou-se trazer 

informações relevantes sobre a contaminação de ovos por Pseudomonas spp.,  

bem como o comportamento dessa bactéria no ovo durante o período de 

armazenamento de 30 dias sob refrigeração e in natura e, a influencia da 

lavagem ou não na tentativa da conscientização da cadeia produtora de ovos 

em comercializar um alimento saudável e livre de contaminação que atendendo 

as necessidades e expectativas dos consumidores.  
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