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ABSTRACT 

 
The commercial production of large birds in Brazil began to become significant in the 1980s. 
The development of emas farms for egg production represents an alternative for the 
diversification of farming activities, coming in line with the projects established by the FAO 
for the Sustainable Management of Natural Resources, which establishes the introduction of an 
agroecological production matrix for social and environmental sustainability. With the growing 
interest in the creation of wild bird species, there is an opportunity to use their eggs for 
consumption in food and industrial processing. Compared with laying hens eggs, knowledge of 
the physicochemical and microbiological properties of rat eggs is scarce, and as a consequence, 
the parameters of poultry eggs are often used as a model to describe eggs of ostriches, emus 
and greater rhea. In order to add knowledge about greater eggs for commercial use, this work 
was carried out with the determination of the physico-chemical composition, the profile of 
natural and experimental bacterial contamination with Salmonella Gallinarum, the study of 
albumen and gem proteins and evaluation of rheological characteristics of the eggs of emas 
stored for 28 days at a temperature of 10ºC and analyzed in periods of one, seven, 14, 21 and 
28 days. The results obtained in the experiments determined the characteristics of the egg 
composition of greater, aspects of natural and experimental microbiological contamination, 
composition and protein degradation. The results obtained in the present experiment indicated 
a product differentiated in the aspects studied and corroborate for the promising growth of 
raticulture as a sustainable livestock activity, new raw materials for the food industry and 
production of high quality animal protein for human consumption. 
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CAPÍTULO 1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1. INTRODUÇÃO 

A produção comercial de aves de grande porte no Brasil começou a se tornar expressiva 

na década de 80. Inicialmente as atenções foram despertadas para a carne e ovos de avestruz, 

pois desde a antiguidade já era consumida pelo homem, e há várias décadas criadas nos Estados 

Unidos com a finalidade de exploração de carne, ovos, couro e penas, além das vísceras. Com 

a chegada dessa atividade pecuária no Brasil, criadores empenharam seus esforços no sentido 

de implantar e melhorar sua produção. Com isso, a ema (Rhea americana) também começou a 

despertar o interesse pelas suas características semelhantes às dos avestruzes, apresentando 

vantagens, devido a sua adaptabilidade às condições ambientais e estar entre os mais cotados 

devido ao seu potencial reprodutivo e produtos de excelente qualidade como carne, couro, 

penas, gordura e ovos1-3. 

O Brasil detém a maior população nativa dessa espécie, representando um patrimônio 

genético e um recurso faunístico a ser preservado e utilizado de forma racional. A criação 

comercial da fauna silvestre é normatizada pelo IBAMA, através das portarias 117 e 118. Estas 

portarias fazem parte de uma série de estratégias adotadas pelo órgão federal brasileiro, visando 

coibir o tráfico de animais silvestres, incentivando a criação racional em cativeiro. 

 Em termos de produtividade de ovos, a ema apresenta uma sazonalidade diretamente 

relacionada às características ambientais, como o fotoperíodo e a temperatura regional, e uma 

produção de massa de ovo que pode atingir valores de 16 kg/ave/ano. Por se tratar de uma 

espécie da fauna silvestre que até o momento não foi submetida a nenhum plano de 

melhoramento genético ou seleção para as melhores características produtivas relacionadas à 

biodiversidade destas aves, muitas possibilidades de aumento de produtividade podem ser 

obtidas. 

 Os criadores conservacionistas vêm desenvolvendo programas de preservação, com 

abordagem na reprodução natural e manutenção da biodiversidade desta espécie. Nos criatórios 

comerciais os projetos visam demonstrar a importância de se abastecer um mercado com grande 

potencial de crescimento, com produtos oriundos de criatórios registrados, reduzindo a pressão 

de caça no habitat natural, gerando empregos e renda no campo. 

 O desenvolvimento de criatórios de emas com finalidade de produção de ovos 

representa uma alternativa para a diversificação das atividades agropecuárias, entrando em 

consonância com os projetos estabelecidos pela FAO através da Agenda 2030 para a “Gestão 
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sustentável dos recursos naturais, que estabelece a introdução de uma matriz de produção 

agroecológica para a sustentabilidade social e ambiental”.  

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) através da instrução 

normativa nº 2, de 21 de fevereiro de 2003, estabeleceu as normas para estabelecimentos de 

criação de ratitas4 e o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem 

animal (RIISPOA)5, atualizado pelo  decreto 9.013 de 29 de março de 2017, estabeleceu normas 

e procedimentos para produção, armazenamento e comercialização de ovos e seus subprodutos, 

incluindo parágrafo específico para ovos de outras espécies de aves, ao qual se enquadram as 

ratitas6.  

Com o crescente interesse na criação de espécies de aves silvestres, surge a oportunidade 

de utilização de seus ovos para o consumo em alimentos e processamento industrial. 

Comparado com os ovos de poedeiras comerciais, o conhecimento das propriedades físico-

químicas e microbiológicas dos ovos de ratitas são escassos, e como consequência, os 

parâmetros dos ovos de aves domésticas são frequentemente utilizados como modelo para 

descrever os ovos de avestruzes, emus e emas.   

As condições de manejo e as boas práticas produtivas com a finalidade de produção de 

ovos para consumo são de fundamental importância para a obtenção de um produto final de 

qualidade desejável e totalmente controlado sob os aspectos sanitários de contaminação 

microbiológica7. Após a postura dos ovos, podem ocorrer alterações da qualidade em suas 

características físicas-químicas, o que acontece de forma contínua ao longo do tempo e pode 

ser agravada por diversos fatores, como a contaminação microbiológica, a alta umidade e a 

refrigeração inadequada, acima de 8ºC para ovos comerciais8 e de 8-10ºC9 para ovos de emas. 

Consequentemente durante o período de estocagem pode ocorrer a deterioração e degradação 

da estrutura da proteína presente no albúmen, isso devido às reações de perda da água para o 

meio externo ao ovo ou pelo gradiente osmótico das frações internas10, 11.  

Para a proteção da integridade do ovo e seus componentes, as frações que compõem 

esses ovos atuam de forma decisiva. A casca e a cutícula que a recobre, assim como as 

membranas internas, são barreiras à penetração de microrganismos12,13, e desempenham 

também funções de proteção do conteúdo, como choques e controle das trocas gasosas e perda 

de água14,15. No albúmen, suas proteínas apresentam propriedades antibacterianas e 

bacteriostáticas em mecanismos químicos específicos como, por exemplo: enzimática 

(lisozima), inibidores enzimáticos (ovomucóide e ovoinibidor), e como formadores de 
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complexos de coenzimas (flavoproteína, avidina). É possível que esta atividade biológica exista 

como proteção do ovo frente à decomposição microbiana16. 

Na alimentação humana, o ovo é considerado um dos alimentos naturais mais 

completos, oferecendo um balanço de nutrientes essenciais, com proteínas de excelente valor 

biológico, vitaminas, minerais e ácidos graxos17. Este produto pode ser principalmente 

comercializado in natura ou ainda utilizado pela indústria alimentícia em centenas de produtos 

processados. 

As proteínas do albúmen e da gema são muito utilizadas na indústria de alimentos pelas 

propriedades espumantes, viscosidade, emulsificação e gelificação18. As proteínas do albúmen 

possuem excelente capacidade de incorporar ar ao formar espumas. As gemas apresentam 

propriedades emulsificantes, atribuídas às lecitinas presentes na forma de complexos 

lipoprotéicos que estabilizam as emulsões13,16, e são utilizadas na fabricação de produtos como 

maionese19. 

O estudo do escoamento de fluidos ou reologia e as propriedades de gelificação de 

proteínas são importantes para a indústria de alimentos por permitir o desenvolvimento de 

novos produtos, melhorarem a textura e outros atributos sensoriais dos alimentos. Além disso, 

os parâmetros obtidos deste estudo, como a viscosidade, correspondem a uma importante 

propriedade física relacionada com a qualidade de produtos alimentícios fluidos. Dados 

reológicos são também essenciais para o projeto de avaliação dos equipamentos da indústria de 

processamento de alimentos, como bombas, trocadores de calor, evaporadores, estabilizadores, 

filtros e misturadores.  

Comparando com os ovos de galinhas, o conhecimento de ovos de emas e outras ratitas 

são escassos e, como consequência, os parâmetros dos ovos de aves domésticas são 

frequentemente utilizados como modelo para descrevê-los. A composição química do albúmen 

e da gema dos ovos de ratitas é pouco relatada; a composição é muito semelhante à das aves 

domésticas, porém há uma considerável variação na porcentagem de seus nutrientes20.  

Com o objetivo de agregar conhecimentos sobre ovos de emas para utilização comercial 

foi desenvolvido este trabalho, com a determinação da composição físico-química, o perfil de 

contaminação bacteriológica natural e experimental com Salmonella Gallinarum, o 

levantamento das proteínas de albúmen e gema e avaliação das características reológicas dos 

ovos de emas armazenados por 28 dias a temperatura de 10ºC e analisados nos períodos de um, 

sete, 14, 21 e 28 dias. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Caracterização das ratitas 

As aves classificadas como o grupo das ratitas (aves corredoras) apresentam 

características anatômicas e fisiológicas constituídas pela ausência de quilha no osso esterno da 

região peitoral, músculos das asas atrofiados e ausência da glândula uropigiana. Esses 

elementos diferenciam as ratitas do grupo das aves carinadas (aves que voam). No trato 

digestório apresentam dois cecos funcionais bastante desenvolvidos com a capacidade de 

utilização de alimentos forrageiros, digerindo e absorvendo fragmentos alimentares que não 

foram digeridos anteriormente9. Outra diferença é a separação de fezes e urina na cloaca21. O 

corpo da ema é ovoide, com região posterior cônica22, normalmente o macho é maior que a 

fêmea, e tem coloração negra mais acentuada23. 

Existem cinco espécies de ratitas: avestruz, ema, emu, casuar e kiwi. No entanto, três 

dessas aves, os avestruzes, os emus e as emas, apresentam características zootécnicas que 

conferem interesses comerciais para a produção. Apesar da grande semelhança entre avestruzes, 

emus e emas, estas espécies estão classificadas em ordens diferentes. O avestruz é da Ordem 

dos Struthioniformes, originarias de regiões da África; o emu da Ordem Casuariformes, 

endêmico das regiões da Austrália e a ema pertence a Ordem dos Rheiformes, que apresenta 

distribuição geográfica restrita ao continente sul-americano2. 

As emas (Rhea americana) são aves da Ordem Rheiformes, Família Rheidae, Gênero 

Rhea, endêmicas da América do Sul, mais especificamente do Brasil, Argentina, Paraguai, 

Uruguai e do sul da Bolívia1. Três subespécies ou “raças geográficas” de emas são descritas: 

Rhea americana americana; Rhea americana intermedia e Rhea americana albesncens24. A 

Rhea americana americana é nativa das regiões brasileiras do Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste 

e norte do Paraná. A Rhea americana intermedia é encontrada nos estados do Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina e sul do Paraná, Argentina, Uruguai e Paraguai. A Rhea americana 

albascens ocorre no sul da Bolívia, Paraguai, Argentina e sudeste do Mato Grosso do Sul1, eram 

também encontradas em algumas regiões dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso 

e Goiás22. 

 

2.2 Estrutura do ovo 

Em termos gerais, e para efeitos de estudos, um ovo de ave é relatado em quatro frações 

distintas: casca, membrana da casca, albúmen e gema. As porcentagens destas frações dos ovos 
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apresentam diferenças percentuais, com a casca variando de 12,4% a 17,9%, o albúmen de 

55,2% a 65,7% e a gema de 30,7% a 34,0% do conteúdo total. Essa variação não está 

relacionada ao tamanho do ovo, mas com a espécie que o produziu, pois o ovo de avestruz pesa 

cerca de 1500 g, o ovo do emu pesa cerca de 700 g e o peso médio dos ovos de emas é de 640 

g25. 

A composição química dos ovos de ratitas é pouco relatada. As informações disponíveis 

demonstram que os componentes são similares entre os ovos de diferentes espécies de aves, 

porém apresentam variações na composição centesimal, conferindo diferenças físico-químicas 

e variabilidades na resistência à contaminação microbiológica entre os ovos25, 26. 

 

2.2.1 Estruturas da casca 

 A casca dos ovos de diferentes espécies de aves desempenha funções de proteção do 

conteúdo inteiro desses ovos. Constituída por uma armação de substâncias orgânicas e 

minerais27, possui pequenos poros para as trocas gasosas com o ambiente externo. A quantidade 

e o tamanho dos poros podem variar, e esses possuem um papel importante no estabelecimento 

da seletividade gasosa e permeabilidade microbiana. Em estudos sobre a porosidade das cascas 

de ovos, o número de poros e área total foram determinados, mas a distribuição de tamanho de 

poro não foi apresentada em termos de sua ocorrência na casca do ovo para diferentes espécies 

de aves28. 

O conhecimento exato dos tamanhos de poros pode contribuir de forma significativa 

para a avaliação da sua qualidade funcional e, portanto, um dos requisitos para a produção e 

seleção de ovos com uma estrutura de cobertura adequada. A casca de um ovo de poedeira 

comercial pode apresentar 10.000-20.000 poros, mas apenas alguns deles realizam trocas 

gasosas e podem ser penetrados por bactérias29. Em cascas de ovos de emas esses parâmetros, 

de ocorrência e funcionalidade, ainda não foram devidamente estudados. 

As diferentes composições estruturais interferem diretamente no gradiente de 

contaminação microbiana, na quantidade e nas possibilidades de penetração. As mudanças no 

número de poros, área de poro e comprimento dos poros têm sido observadas em ovos de 

algumas aves, adaptadas para regimes de nidificação incomuns. As formas e estruturas da 

porosidade da casca são adaptações para os processos de sobrevivência30. 
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As fibras da membrana interna da casca formam uma malha. O aumento geral na 

espessura das fibras e o tamanho interno dos espaços entre as fibras variam com o aumento do 

tamanho do ovo. Cada fibra de membrana é composta de um núcleo interno rodeado por um 

manto proteico de mucopolissacarídeo30. 

 

2.2.2 Albúmen e gema 

O albúmen é uma solução de várias proteínas, com viscosidade mínima nas 

proximidades da casca e máxima na proximidade da gema31. Para os ovos de emas, o albúmen 

corresponde a 53% do conteúdo total, contendo cerca de 89% de água32. A proteína é o seu 

principal constituinte e, possui também pequenas quantidades de glicoproteínas, glicose (menos 

de 1%) e sais minerais (menos de 1%)33. 

A gema é uma dispersão de fosfoproteínas e lipoproteínas. Há também algumas lecitinas 

que, juntamente com as lipoproteínas, tornam a gema do ovo um ótimo emulsificante27. Para os 

ovos de emas, a gema corresponde a 34% do conteúdo total, contendo cerca de 53% de água32. 

No conteúdo da gema também encontra-se a gordura do ovo, correspondendo a 54% em 

gorduras totais do seu conteúdo32, incluindo o colesterol, além de carboidratos e cinzas (1%), 

sendo os principais minerais o fósforo, o cálcio e o potássio34. A composição da gema pode 

variar bastante de acordo com o tipo de alimentação oferecida às aves34. 

 

2.2.3 Proteínas do albúmen e da gema 

As proteínas do albúmen representam mais de 80% da matéria seca. Portanto, as 

investigações sobre as características físico-químicas, como por exemplo, o peso molecular e o 

ponto isoelétrico, têm promovido a elucidação de suas relações estruturais e funções 35. 

Entre os constituintes proteicos do albúmen de ovos mais comumente relatados tem-se 

a ovalbumina, ovotransferrina, ovomucóide, ovoinibidor, ovomucina, lisozima, 

ovoglicoproteína, ovoflavoproteína, ovomacroglobulina e avidina18. Porém, após a utilização 

de novas metodologias de identificação das frações proteicas dos ovos, através das técnicas 

moleculares, isoformas das proteínas originalmente relatadas foram identificadas. 

A proteína ovalbumina, pode variar de acordo com a espécie de ave, representando 54% 

do total para ovos de galinhas36 e 56% para ovos de emas32, sendo encontrada em três formas: 
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A1, A2 e A3 nas proporções de 85%, 12% e 3%, respectivamente. A diferença entre as três 

formas está na quantidade do fósforo ligado à proteína: dois, um ou nenhum átomo de fósforo 

por mol de ovalbumina, respectivamente37. Possui peso molecular 45.000 Da, uma ponte 

dissulfeto e quatro grupos sulfídricos livres que só reagem após a desnaturação da proteína, 

indicando que, na forma original, os grupos sulfídricos estão protegidos em regiões hidrofóbicas 

da proteína. Cerca de 50% dos aminoácidos da ovalbumina são hidrofóbicos18. 

Essa proteína desnatura com relativa facilidade nas interfaces após a agitação ou 

batedura em solução aquosa (espumas e emulsões). Durante o armazenamento dos ovos, a 

ovalbumina é convertida em uma isoformas, a S-ovalbumina, uma proteína mais termoestável 

devido ao intercambio sulfidrila-dissulfeto que é resistente ao calor. A S-ovalbumina é 

encontrada em pequena quantidade no albúmen de ovo fresco de galinhas, porém, chegando a 

representar 81% da ovalbumina após seis meses de estocagem do albúmen sob refrigeração38. 

A proteína ovotransferrina, também denominada como conalbumina, é uma 

glicoproteína facilmente isolada por precipitação fracionada com sulfato de amônio. Representa 

12% das proteínas da clara de ovo de galinhas e 3% em avestruz e ema, 10% em emu, e tem 

peso molecular de 76.600 Da18,39. A forte tendência de ligação de ferro à ovotransferrina confere 

a esta proteína, como nas trasferrinas em geral, propriedades bacteriostáticas13. 

A proteína ovomucóide é uma glicoproteína que possui uma única cadeia polipeptídica 

com peso molecular de 28.000 Da, apresenta segmentos helicoidais e nove pontes de dissulfeto, 

o que a torna mais estável à coagulação pelo calor. Precipita apenas em presença da lisozima e 

em meio alcalino. No albúmen de ovos de diferentes espécies de aves, a ovomucóide pode 

representar 11% das proteínas para os de galinhas, 10% para avestruzes e emas, 20% para emus. 

Contêm 20% a 25% de carboidratos na molécula, constituídos por D-galactose, D-manose, 

ácido siálico e glicosamina38,39. Cinco tipos de ovomucóides são relatadas para ovos de 

galinhas, e podem ser diferenciadas de acordo com seu ponto isoelétrico (pI) e referidas como 

O1, O2, O3, O4 e O5. Todos os tipos de ovomucóides possuem atividades de inibição de tripsina 

e propriedades imuno-químicas40. Diferenciam-se bioquimicamente da albumina e da 

conalbumina por não apresentar coagulação sob efeito do calor41. 

A proteína ovoinibidor representa apenas 1,5% das proteínas do albúmen de galinha, 

0,6% em avestruz, 0,5% em emu e ema39, com peso molecular 49.000 Daltons. Da mesma 

forma que a proteína ovomucóide, a proteína ovoinibidor, atua contra as serina-proteases 

(enzimas que cortam ligações peptídicas em proteínas), inibindo duas moléculas de tripsina e 

duas de quimiotripsina, simultaneamente. Além da tripsina e da quimiotripsina, a proteína 
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ovoinibidor inibe também proteases de fungos e de bactérias. Tanto a ovoinibidor como a 

ovomucóide contêm arginina em seus centros ativos18. 

A proteína ovomucina é uma glicoproteína que contribui para a estrutura gelatinosa da 

camada espessa do albúmen. Ocorrem duas frações de ovomucina: uma rica em carboidratos 

(50%) e outra mais pobre (15%), denominadas β-ovomucina e α-ovomucina. É uma proteína 

termoestável. Junto com a lisozima forma um complexo insolúvel em água, cuja estabilidade 

depende do pH. Durante o armazenamento, o pH do albúmen se eleva significativamente devido 

à perda de CO2 através da casca. A perda de viscosidade do albúmen durante o armazenamento 

está relacionada à diminuição na qualidade do complexo ovomucina-lisozima, com a elevação 

do pH37. 

A proteína lisozima é uma glicoproteína presente no albúmen do ovo de galinha na 

quantidade de 3,5%, 0,45% para avestruz, 0,05% para emu e 2% para ema. Possui um peso 

molecular baixo, que pode variar de 14.000 a 14.600 Da, e o seu ponto isoelétrico teórico é de 

10,740. A denominação dessa proteína é devido à sua ação sobre Micrococcus lysodeikticus. 

Sua ação enzimática inclui a clivagem de polissacarídeos em parede celular de bactérias, 

exercendo ação antimicrobiana. A lisozima do albúmen é homóloga à humana e à α-

lactalbumina. A grande estabilidade da lisozima pode ser atribuída à estrutura compacta da 

molécula, com quatro pontes de dissulfeto intramoleculares e a presença de apenas três 

moléculas de água por molécula de lisozima18. As lisozimas atuam principalmente sobre 

bactérias Gram-positivas, porém quando desnaturadas, por meio do aquecimento e mudança do 

pH38, tornam-se efetivas contra bactérias Gram-negativas. A lisozima de ovo quando conjugada 

com ácido cafeico ou cinamaldeído possui atividade antimicrobiana aumentada contra 

Escherichia coli quando comparada com a lisozima livre42. 

A proteína ovoflavoproteína representa 0,8% da proteína do albúmen dos ovos de 

galinha, e 0,3% para os de avestruz. Tem peso molecular 32.000 Da e possui propriedades 

antimicrobianas. Pode ser encontrada no albúmen e na gema, bem como no soro sanguíneo de 

galinhas poedeiras18, 43. 

A proteína avidina é uma glicoproteína básica composta de quatro subunidades 

idênticas. Representa 0,5% das proteínas do albúmen de ovo de galinha e apresenta atividade 

antimicrobiana38. 

A gema de ovo é constituída por partículas de diferentes tamanhos numa fase aquosa 

contínua ou plasma. As partículas maiores podem ser classificadas como gotículas de gema, 
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uma mistura de lipoproteínas de baixa densidade (LDL), representando 50% das lipoproteínas 

e apresentando tamanhos com diâmetros entre 20 µm a 150 µm, lipoproteínas de alta densidade 

(HDL), lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL) e grânulos compostos de proteínas, 

lipídeos e minerais com diâmetros de 0,3 µm a 1,6 µm, os quais possuem um tamanho inferior 

e são mais uniformes que as gotículas de gema44. Para as proteínas constituintes da gema de 

ovos, são relatadas principalmente a fosfovitina, lipovitelina, lipovitelenina, livetina e 

riboflavina13. 

A fosvitina é uma fosfoglicoproteína que contém cerca de 70% de todo o fósforo da gema 

de ovo e representa 12% das proteínas totais da gema de ovo de galinha que se apresenta na 

forma de um complexo nos grânulos da fração HDL. Todo o fósforo está ligado à proteína como 

O-fosforilserina16. 

As lipovitelinas são lipoproteínas que têm as proteínas e os fosfolipídios situados na 

superfície de uma estrutura esférica, que se apresenta em forma de grânulos da fração HDL. Os 

lipídeos constituem 22% do extrato seco e onde há aproximadamente 35% de triacilgliceróis, 

60% de fosfolipídios e 5% de colesterol13,16. 

As lipoviteleninas são compostas por diversos componentes de densidade variável, que 

se apresentam na forma continua da fração LDL. O componente lipídico constitui 84% a 90% do 

extrato seco e compõe-se em 74% de triglicerídeos e 26% de fosfolipídios. O componente 

fosfolipídico contêm preferencialmente (75%) fosfatidilcolina, mas possui também 

fosfatidilcolamina (18%), esfingomielina e liso fosfolipídio16. 

As livetinas, proteínas da fração hidrossolúvel da gema, são formadas por três proteínas 

diferentes, α-livetina, β-livetina e γ-livetina, com pontos isoelétricos entre 4,8 e 5,0. As livetinas 

α, β e γ estão presentes em ovos de galinhas nas proporções 2:3:5, com pesos moleculares 80.000, 

45.000 e 150.000 Da, respectivamente. A γ-livetina pode ser separada por precipitação de uma 

solução de 20% de isopropanol a 0°C ou 37% de sulfato de amônio. As livetinas α e β podem ser 

separadas por eletroforese13. 

 As proteínas e os lipídios da gema devem ser considerados conjuntamente, tanto do ponto 

de vista químico quanto funcional. A gema é uma fonte de lipídios facilmente dispersáveis na 

água e que permite a emulsão de outras substâncias. Essas propriedades são devidas ao elevado 

conteúdo em fosfolipídios e ao fato de que todos os lipídios, incluindo os triacilgliceróis,  estarem 

associados pelo menos a duas proteínas, vitelina e vitelenina13. 
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2.2.4 Proteínas isomorfas 

A primeira investigação de nível de proteoma de clara de ovo de galinha foi realizada 

por Desert et al.45. Subsequentemente, Raikos et al.46 investigaram todas as proteínas do ovo 

usando as técnicas de eletroforese SDS-PAGE, eletroforese 2D e espectrometria de massa 46. 

A ovalbumina foi identificada por comparação com padrões de migração (isomorfas), 

apresentando três faixas, e compondo a maior banda no gel46, pois essa é a proteína mais 

abundante em clara de ovo (54%)40. Alguns pesquisadores relataram até 20 isoformas em ovos 

com desenvolvimento embrionário 47. 

As outras bandas de proteína detectadas na fração do albúmen corresponderam à 

conalbumina e à lisozima, em proporções relativas de (12% e 3,5%, respectivamente), nas quais 

não foram verificados padrões de migração46. Seus pesos moleculares estimados foram 

ligeiramente mais baixos do que os valores teóricos de 14,3 e 76 kDa, respectivamente18. 

Vários fatores podem determinar a abundância de determinada proteína e eventuais 

isoformas. Nos ovos férteis durante a fase inicial do desenvolvimento embrionário e nos ovos 

inférteis, ocorrem seis pontos de proteínas Y relacionados à ovalbumina, apresentando-se dez 

vezes mais abundantes em clara de ovos férteis comparados aos ovos inférteis48. 

Os fatores de estresse nos quais as aves são submetidas também podem interferir na 

composição proteica dos ovos. Ambientes estressantes podem afetar não apenas a qualidade de 

ovos, bem como o gene e abundância da proteína no ovário e oviduto em galinhas poedeiras, 

principalmente na região do magno. Os glicocorticoides (como exemplo: cortisol e 

corticosterona) aumentam a expressão de mRNA e a produção de proteína ovalbumina no 

oviduto da galinha49. 

A abundância da proteína ovalbumina X (OVAX) pode aumentar no albúmen de ovo de 

galinhas tratadas com corticosterona na ração, e a expressão das proteínas ovalbumina e 

ovalbumina Y (OVAY) permanecem inalterados50. As estruturas secundárias da ovalbumina e 

da ovalbumina X (OVAX) são semelhantes, mas o modelo tridimensional da OVAX é 

diferente, revelando a presença de um aglomerado de cargas positivas expostas51. A OVAX, ao 

contrário de ovalbumina (OVA), desempenha atividades antibacterianas contra Listeria 
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monocytogenes e Salmonella Enteritídis, e pode estar presente no albúmen em cerca de 2,4 

mg/mL52, como também já foi verificada na gema53. 

 

2.3 Perda de qualidade 

A perda de qualidade é um fenômeno inevitável para ovos armazenados, e deve ser 

quantificado para garantir suas características funcionais. Existem cinco métodos para estimar 

a qualidade de ovos abertos, com bases quantitativas, relacionadas à clara: altura do albúmen54; 

índice do albúmen55; índice da área do albúmen56; percentagem de albúmen espesso e fino57; e 

a unidade mais usada para expressar a qualidade do ovo denominada unidade Haugh58.  

Raymond Haugh (1937)59 verificou que a qualidade do ovo varia com o logaritmo da altura do 

albúmen espesso. Sendo assim, o pesquisador desenvolveu um fator de correção para o peso do 

ovo, que multiplicado pelo logaritmo da altura do albúmen, corrigida por 100, resultou na 

“Unidade Haugh” (UH).  

A unidade Haugh atribui um valor qualitativo ao ovo. De modo geral, quanto maior o 

valor da unidade Haugh, melhor a qualidade do ovo60. A composição da ração, a estação do 

ano, a raça da ave, método de criação, demora na coleta dos ovos, a temperatura e o período de 

armazenamento podem ocasionar o declínio da qualidade do albúmen e afetar o escore da 

unidade Haugh61-63. 

 

2.4 Microbiologia em ovos de ratitas 

A contaminação de ovos pode acontecer de formas distintas, por via vertical no 

momento da formação a partir do trato reprodutor infectado ou por via horizontal pelo contato 

com as fezes ou com o solo no momento da postura, uma vez que existe proximidade entre o 

sistema reprodutor e digestório e ainda pelo ambiente contaminado64. 

Outro fator que pode favorecer a contaminação é a alta umidade do local de 

oviposição65. A penetração de água através dos poros por capilaridade e, principalmente, pelo 

surgimento de pressão negativa no interior do ovo devido à variação de temperatura, pode 

facilitar a entrada de microrganismos para o interior do ovo66. Em cascas sujas e úmidas, à 

medida que a diferença de pressão se equilibra através da casca, água e bactérias contaminantes 

são aspiradas para o interior do ovo, permanecendo retidas na superfície de sua membrana 

interna67. 
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A estrutura do ovo apresenta barreiras físicas e químicas contra a contaminação por 

microrganismos, tais como a casca, membranas e componentes antimicrobianos do albúmen67. 

A casca de um ovo contém milhares de poros e é revestida externamente por uma fina cutícula 

proteica64. Cascas com menos poros, apresentam maior resistência à penetração bacteriana, 

inclusive de salmonelas. As membranas internas também desempenham um fator seletivo para 

penetração de microrganismos, porém em ovos de ratitas ainda não foram pesquisados. Quanto 

à cutícula, essa pode ser danificada pela limpeza dos ovos com substâncias abrasivas, o que 

aumenta as chances de invasão de microrganismos67. 

As contaminações dos ovos de aves silvestres ocorrem principalmente por 

Enterobacteriaceae e outras bactérias de ocorrência ambiental através da casca, pois estas aves 

constroem seus ninhos no solo. Apesar da incidência de sorovares de Salmonella em aves de 

postura, a ocorrência em ovos é considerada baixa68. Em ovos de emas a contaminação para o 

interior através da casca é baixa, representando alta resistência a contaminação por Salmonella 

Enteritidis69.  

Cerca de 60% de todos os sorovares de Salmonella pertencem a subespécies entérica, 

que são responsáveis por 99% das infecções em mamíferos e aves70. As aves podem ser afetadas 

por formas distintas de salmoneloses; tifo aviário causada por Salmonella Gallinarum, pulorose 

causada por Salmonella Pullorum e infecção paratifóide causada por qualquer outro sorovar71, 

com exceção desses últimos. 

O tifo aviário é uma doença de grande importância para a avicultura por causar perda 

no desempenho produtivo, pelo aumento da mortalidade e queda na produção de ovos, e, em 

função do grande custo e empenho para implantar os programas de controle e prevenção. A 

infecção em aves comerciais causada por Salmonella Gallinarum pode ser influenciada por 

fatores particulares deste tipo de produção, como: idade da ave, resistência genética, qualidade 

do manejo praticado, período de maturidade sexual, manejo nutricional, muda forçada e outros 

fatores estressantes, produção altamente adensada em multiplicidade de idades. 

No Brasil, embora essa enfermidade estivesse aparentemente sob controle, diversos 

casos de tifo aviário têm sido diagnosticados a partir de 201072. Há algumas décadas têm sido 

feitos muitos esforços, comprovado pelo trabalho de pesquisadores e eventos em fórum de 

discussão, com o objetivo de difundir as ações que possam controlar e prevenir a ocorrência de 

salmoneloses na exploração comercial de aves no Brasil. No entanto, essas enfermidades 

continuam representando um grave problema econômico e produtivo para as empresas 

produtoras e para os órgãos de saúde pública72. 
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Qualquer sorovar de Salmonella pode contaminar a casca e, a partir dessa migrar para o 

interior do ovo. Pode ocorrer também a contaminação do ovo via trans-ovariana durante sua 

formação, sendo especialmente importante para Salmonella Enteritídis, além dos sorovares 

adaptados às aves, Salmonella Gallinarum e Salmonella Pullorum73,74. 

Entre os microrganismos mais comumente isolados dos ovos, destacam-se as 

Pseudomonas, Actinobacter, Proteus, Aeromonas, Alcaligenes, Escherichia, Micrococcus, 

Serratia, Enterobacter, Flavobacterium, Salmonella, Staphylococcus, Campylobacter jejuni, 

Listeria e Yersinia75,76. 

Pseudomonadaceae distribuem-se amplamente na natureza, normalmente no solo e nas 

águas. Os principais gêneros são agentes deteriorantes dos ovos, relacionados à coloração negra 

da gema e odores de putrefação, como as Pseudomonas, Xanthomonas e Gluconobacter77,78. 

Enterobacteriaceae apresentam substancial heterogeneidade na sua ecologia, diferentes 

hospedeiros e potencial patogênico para homens, animais, insetos e plantas. Os principais 

gêneros dessa família são: Escherichia, Salmonella, Hafnia, Shigella, Klebsiella, Enterobacter, 

Proteus, Citrobacter, Providencia e Serratia marcescens77-79. 

Outras bactérias de ocorrência ambiental podem contaminar os ovos das aves que 

apresentarem hábitos de postura no solo. Chromobacterium violaceum, uma β-proteobactéria 

Gram-negativa descrita pela primeira vez no final do século XIX80, que domina uma variedade 

de ecossistemas em regiões tropicais e subtropicais. Essa bactéria foi identificada como 

altamente abundante na água e fronteiras do rio Negro, na bacia amazônica brasileira81 e tem 

sido estudada no Brasil nas últimas três décadas82. Raramente infecta humanos, mas quando 

isso ocorre, pode causar lesões cutâneas e abscessos hepáticos83. A Stenotrophomonas 

maltophilia, anteriormente denominada Pseudomonas maltophilia e posteriormente 

Xanthomonas maltophilia, é atualmente a única espécie pertencente ao gênero 

Stenotrophomona  caracteriza-se por ser um bacilo Gram-negativo não fermentador de glicose, 

aeróbio, com distribuição ubíqua e baixa virulência84-86. São comuns no solo, água e plantas e 

podem causar infecção oportunista em seres humanos87. 

Bactérias que muitas vezes fazem parte da microbiota intestinal das ratitas, podem ser 

fonte de auto contaminação, e dependendo das condições físicas e imunológicas do animal, 

podem ocasionar patologias graves. No Brasil, estudos realizados com avestruzes da variedade 

"African Black", evidenciaram a presença de Streptococcus spp., Bacillus spp., Clostridium 

spp., Escherichia coli, Proteus spp., nas fezes dessas aves88. 
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Alta porosidade da casca de ovo favorece a contaminação dos ovos por microrganismos 

presentes nas fezes e pela microbiota intestinal por Staphylococcus warneri, Acinetobacter 

baumannii, Alcaligenes sp., Serratia marcescens, Carnobacterium sp. Pseudomonas sp. e 

Salmonella Enteritídis89. 

As contaminações por Citrobacter spp. e Serratia spp. também são uma preocupação 

em saúde pública, uma vez que esses agentes estão associados com resistência a 

antimicrobianos e a desinfetantes. Há vários relatos de ocorrências de doenças sistêmicas 

causadas por essas bactérias em seres humanos com síndromes de imunodeficiência ou devido 

a infecções hospitalares90. Em ratitas, citrobacteriose é uma doença rara e altamente fatal, 

causada principalmente por Infecção Citrobacter freundii que afeta os filhotes91. 

Nas criações de emas (Rhea americana) e Rhea Lesser (Pterocnemia pennata) na 

América do Sul92, comparativamente às outras espécies de ratitas, a contaminação 

microbiológica dos ovos podem comprometer a produção expressando baixa eclodibilidade e 

baixa sobrevivência93,94. 

 

2.5 Caracterização proteica 

O albúmen do ovo constitui uma importante matéria-prima para a indústria de alimentos 

devido às suas propriedades, relacionadas à formação de emulsões, de espuma e de gelificação. 

A estrutura e funcionalidade do ovo e sua constituição em proteínas têm sido estudados em 

várias condições físico-químicas95,96. 

O valor nutricional de produtos confeccionados com ovos pode ser aumentado com a 

extração de moléculas biologicamente ativas, e especialmente as proteínas. Este fluido 

biológico apresenta algumas dificuldades para análises. As proteínas têm muitas massas 

moleculares diferentes, entre 12,7 a 95 kDa, como também diferentes valores de ponto 

isoelétrico (pI) 95,97. 

As concentrações variam entre as proteínas, a ovalbumina presente no albúmen 

representa mais de 50% dos totais, tornando assim a detecção da ocorrência de proteínas em 

menor quantidade muito mais complicada. A gema consiste de misturas de lipídios e proteínas, 

em ligações não covalentes sob a forma de grandes complexos de lipoproteína98.  

Podem também existir diferentes formas polimórficas (ou variantes genéticas) que 

muitas vezes se diferem apenas por um ou dois aminoácidos na sequência primária. Muitas 

proteínas, uma vez sintetizadas, são submetidas a muitas modificações pós-tradução, como por 
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exemplo: glicosilação, fosforilação. Algumas proteínas, como a ovalbumina, a ovotransferrina 

ou conalbumina e a ovomucóide já foram identificadas e relatadas a partir do albúmen de ovo 

apresentando sequências diferentes (isoformas) a partir de uma única molécula precursora99-101. 

Outro fator, como o armazenamento pode interferir significativamente nos constituintes 

proteicos dos ovos. O efeito da temperatura já foi relatado como um fator mais importante que 

o tempo de armazenamento para as alterações nas proteínas de ovos inférteis. Investigações das 

alterações proteicas realizadas através de análise proteômica em diferentes temperaturas (4oC, 

20oC e 37oC) após 15 dias de armazenamento, usando eletroforese bidimensional SDS-PAGE 

seguido por espectrometria de massa (MALDI-TOF MS/MS), identificaram 32 pontos de 

proteínas, representando oito proteínas identificadas com diferenças significativas na 

abundância quando armazenadas em diferentes temperaturas47. 

A degradação da ovalbumina, possivelmente resultante da redução de anti-protease, foi 

observada na temperatura mais elevada de armazenamento. Além disso, um aumento na 

formação de complexos da ovalbumina, a diminuição nas proteínas da família da lipocalina e 

redução da clusterina durante o armazenamento foram detectadas com o aumento da 

temperatura. A clusterina é a proteína referida como um biomarcador eficaz para a avaliação 

da qualidade do ovo. Essas alterações proporcionaram uma melhor compreensão das alterações 

bioquímicas induzidas termicamente47. 

Algumas alterações proteicas posteriores à oviposição também podem ser promovidas 

utilizando técnicas laboratoriais ou industriais com a finalidade de agregar maior valor às 

moléculas ou seus compostos derivados. A glicosilação de proteínas, utilizando a reação de 

Maillard, tornou-se uma ferramenta importante para melhorar a estabilidade de moléculas 

proteicas, sem afetar, ou em alguns casos, até mesmo melhorar, suas propriedades funcionais 

originais102-104. 

O estudo utilizando novas técnicas de proteômica permite viabilizar a identificação e o 

estudo de novas moléculas bioativas em extratos biológicos naturais, levando ao 

desenvolvimento de novos produtos e medicamentos105. A preparação da amostra, antes da 

análise proteômica é muito importante, utilizando-se de técnicas de eletroforese e 

espectrometria de massa atômica, a fim de conseguir resultados em termos de visualização da 

proteína, a quantificação, a separação como também a identificação106,107. 

A proteômica é caracterizada como o estudo do proteoma108. Os primeiros ensaios 

descreveram os procedimentos para separar as proteínas de Escherichia coli numa matriz 
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bidimensional em gel de poliacrilamida, marcando assim o nascimento do novo campo da 

biologia molecular109. Estes estudos são concebidos para produzir informações qualitativas 

sobre proteínas na identificação, distribuição, interações, estrutura e função, e informações 

quantitativas de abundância, distribuição dentro de diferentes localizações, variações temporais 

de abundância devido a síntese e degradação ou ambos110. 

A eletroforese em gel unidimensional SDS-PAGE e bidimensional (2-DE), constituíram 

as técnicas de alta resolução para análise do proteoma. As primeiras pesquisas com ovos 

levaram à caracterização de uma pequena proteína denominada Ch21, impossível de ser 

identificada pelas técnicas anteriormente utilizadas111. 

Posteriormente, foram investigadas outras proteínas do ovo, incluindo duas proteínas de 

albúmen, uma delas a proteína TENP, uma proteína com forte homologia a uma proteína de 

aumento da permeabilidade bactericida da família (BPI) e outra denominada VMO uma 

proteína da membrana externa vitelina46,112. 

Novas proteínas de albúmen como as ovodefensinas, uma família de peptídeos contendo 

cisteínas (C-X5-C-X3-C-X11-C-X3-C-C), as quais são secretadas no magna do oviduto da 

galinha na formação do ovo, relacionadas às beta-defensinas aviárias e que apresentaram 

atividade microbiana foram identificadas113. 

Os conhecimentos sobre a ocorrência e a identificação de novas moléculas proteicas em 

extratos biológicos naturais e suas quantificações foram viabilizados pelas de técnicas de alta 

resolução para análise proteômica como a eletroforese e espectrometria de massa atômica105. 

 

2.5.1 Estudos proteômicos - Eletroforese 

O termo eletroforese foi introduzido por Michaelis em 1909 para descrever o movimento 

de coloides sob a influência de um campo elétrico. Baseia-se na migração das moléculas de 

proteína com cargas pré-ajustadas, aplicadas em uma solução submetida a um campo elétrico 

onde essas moléculas irão migrar para o campo de carga oposta. A técnica foi realizada pela 

primeira vez por Arne Tiselius114, que identificou um método denominado eletroforese livre, o 

qual promoveu a decomposição do soro sanguíneo em cinco frações proteicas. 

Nas décadas posteriores a técnica sofreu aperfeiçoamentos constantes, com o 

desenvolvimento do protocolo SDS-PAGE por Laemmli (1970) possibilitando análises mais 

precisas. O método mais utilizado atualmente é denominado eletroforese zonal, o qual utiliza 
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uma matriz solida constituída de gel de poliacrilamida. Eventualmente, pode-se utilizar géis 

contendo um gradiente de poliacrilamida, onde a concentração do polímero (acrilamida) e o 

tamanho da malha dos poros formada varia ao longo do gel (4% acrilamida no topo e de 12% 

até 25% ao final do gel). Quanto maior a concentração de acrilamida, menores serão os poros 

formados115. 

A malha transparente estável gerada pela copolimerização química de monômeros de 

acrilamida com N,N-metilenobisacrilamida (Bis-acrilamida) ocorre na presença de persulfato 

de amônio e tetrametiletilenodiamina (TEMED). O TEMED catalisa a liberação de radicais 

livres do persulfato que, por sua vez, iniciam e aceleram a polimerização115. 

A vantagem da utilização desses géis consiste em seu poder de separação de proteínas 

com volumes moleculares muito similares. Esse tipo de gel pode ser utilizado tanto na 

eletroforese nativa em condições não desnaturantes que separam e purificam proteínas sem a 

presença de agentes desnaturantes, como para a eletroforese em condições desnaturastes que 

separam e purificam proteínas na presença de um agente desnaturante (SDS-PAGE). A 

velocidade da migração das proteínas no gel de poliacrilamida depende da força do campo 

elétrico aplicado, do tamanho e da forma das moléculas, da força iônica, da viscosidade e da 

temperatura do meio105. 

Como exemplo, através da eletroforese, a pureza da amostra da proteína denominada 

TENP foi isolada e avaliada, verificando que esta proteína presente no albúmen apresentou 

atividade antibacteriana contra bactérias Gram-positivas tais como Micrococcus luteus e 

Bacillus subtilis116. 

 

2.5.2 Estudos proteômicos - Eletroforese SDS-PAGE e Eletroforese 2D 

A eletroforese em gel para condições desnaturantes (SDS-PAGE) é o método 

amplamente usado para a análise qualitativa de misturas de proteínas. É particularmente útil 

para a purificação de proteínas e está baseado na separação de proteínas de acordo com o 

tamanho e também pode ser utilizado para determinar a massa molecular relativa de 

proteínas117. 

 Em estudos das proteínas em solução de um determinado produto, sob os aspectos da 

proteômica quantitativa, a eletroforese pode ser realizada unidimensionalmente (SDS-PAGE), 

obtendo-se como resultado o fracionamento da solução com a separação das proteínas em 

relação aos pesos moleculares diferentes118.  
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A eletroforese bidimensional (2D) resulta da combinação de duas técnicas, em duas 

dimensões. Em uma primeira dimensão, de acordo com o seu ponto isoelétrico (pI) e, em 

segunda dimensão, em gel de SDS-PAGE, de acordo com o seu peso molecular (PM). A 

utilização da técnica de eletroforese 2D resulta em um gel de poliacrilamida contendo 

numerosos "spots", bem separados, cada um correspondendo a uma proteína ou a uma forma 

proteica119,120. 

 Os fundamentos da abordagem em eletroforese 2D foram apresentados, pela primeira 

vez, em 1975. Desde então, têm se verificado melhoramentos substanciais na qualidade e 

reprodutibilidade dos resultados obtidos, em consequência do desenvolvimento de 

equipamentos e reagentes específicos. A sua aplicação permite a resolução das várias proteínas 

e a separação das formas proteicas (isoformas) que tenham sofrido modificações pós-tradução. 

Na separação destas isoformas é possível analisar as modificações, pois conferem propriedades 

diferentes à proteína, em particular, um diferente ponto isoelétrico ou peso molecular, 

conseguindo-se distinguir as formas de fosforilação pois este tipo de modificação pós-tradução 

apresenta alteração do seu ponto isoelétrico (pI) e do peso molecular, podendo ser avaliadas as 

presenças de proteínas fosforiladas121. 

Modificações do tipo acetilação, glicosilação, hidrólise e isoformas específicas de 

determinados peptídeos podem ser detectadas com base nos géis 2D. A análise comparativa dos 

proteômas obtidos tem por objetivo identificar e quantificar as possíveis alterações ao nível da 

abundância relativa de cada espécie proteica separada121. Após serem separadas frações 

proteicas, quantificadas e analisadas, essas moléculas precisam ser submetidas à espectrometria 

de massa atômica, para certificar suas identidades. 

 

2.5.3 Estudos proteômicos - Espectrometria de massa atômica 

As características de espectrometria de massa obtiveram uma posição de destaque entre 

os métodos analíticos devido à sua alta sensibilidade, aos limites de detecção, à velocidade e 

diversidade de sua aplicação. Em química analítica, as aplicações mais recentes são 

principalmente orientadas para os problemas de bioquímica, tais como o proteoma, metabolôma 

e na descoberta e desenvolvimento de medicamentos122. Novos espectrômetros de massa de alto 

rendimento puderam ser desenvolvidos para atender as necessidades da proteômica e outros 

estudos moleculares123,124,125. 
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O primeiro passo na análise por espectrometria de massa dos compostos, é a produção 

de íons em fase gasosa. A maioria dos íons positivos têm uma carga correspondente a perda de 

um elétron, porém para moléculas grandes íons de cargas múltiplas também podem ser obtidos. 

Os íons são separados e detectados de acordo com a relação massa-carga.  Todos estes íons são 

separados no espectrômetro de massa e detectados em proporção à sua abundância122. 

O albúmen de ovo de galinha tem sido objeto de intensas análises químicas e 

bioquímicas. Muitas técnicas utilizadas nos estudos dos componentes proteicos foram 

complementadas pela espectrometria de massa baseada nas tecnologias de proteômica. A 

aplicação desses métodos rápidos e sensíveis permitiu a identificação de um grande número de 

novas proteínas126. 

Utilizando a espectrometria de sistema “ion trap linear LTQ”, foi possível identificar 

158 proteínas em clara de ovo de galinha com duas ou mais sequências de peptídeos únicos. 

Este grupo de proteínas identificadas com alta precisão incluíram 79 proteínas identificadas 

pela primeira vez, concluindo que a tecnologia de espectrometria está suficientemente avançada 

para permitir a identificação direta de componentes menores de proteoma126. 

A identificação de peptídeos em albúmen de ovos de ratitas, especificamente de 

avestruzes,  auxiliou na investigação e compreensão das propriedades farmacêuticas, entre as 

quais os peptídeos isolados e identificados por espectrometria apresentaram propriedades 

antioxidantes, proporcionando novos horizontes para definir os mecanismos envolvidos na 

cicatrização de feridas pelos produtos elaborados com esses peptídeos, bem como os efeitos 

desses contra o estresse oxidativo celular127. 

 

2.6 Reologia dos ovos 

O termo reologia, originário das palavras gregas “Rheo” traduzindo como “fluxo” e 

“logia” que significa “o estudo”, determina o estudo do escoamento de fluídos, ou seja, é o 

estudo da resposta interna dos materiais quando submetidos à ação de forças externas128. O 

termo está relacionado ao comportamento de materiais viscoelásticos complexos que 

apresentam propriedades de sólidos e líquidos em resposta à uma força de deformação por um 

período de tempo. 

Os estudos reológicos são amplamente utilizados pela indústria, para o 

dimensionamento de bombas, tubulações, agitadores, trocadores de calor, homogeneizadores, 

entre outros. No processamento industrial de ovos, vários parâmetros reológicos são necessários 
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para a o fluxo operacional do sistema, como também, para a manutenção das características 

físico-químicas desses ovos destinados ao consumo humano.  

Os ovos são ingredientes de grande importância na fabricação de produtos, como 

maionese, massas, produtos de panificação e confeitaria26. A gema e o albúmen de ovo são 

ingredientes utilizados em muitos produtos alimentícios, isso devido às suas propriedades poli 

funcionais, tais como formação de espuma, coagulação pelo calor, emulsificação e adesão129. 

A maioria dos fluidos alimentícios apresenta comportamento não newtoniano, ou seja, 

geralmente as suas propriedades reológicas, a uma temperatura constante, dependem da tensão 

aplicada ou podem ainda depender também do tempo de cisalhamento. Assim, a maioria destes 

fluidos não se caracteriza somente pela viscosidade, já que esta não é constante, necessitando 

para sua caracterização ao menos de dois parâmetros e modelos mais complexos do que o de 

Newton130. 

 Em temperatura constante, a viscosidade aparente, para fluídos independentes do tempo, 

depende somente da taxa de deformação. Para os fluídos dependentes do tempo, a viscosidade 

aparente depende também da duração do cisalhamento. Para o comportamento de escoamento 

(viscosidade) independente do tempo, esse pode ser dividido nas categorias pseudoplásticas e 

dilatantes, dependendo se a viscosidade aparente decresce ou aumenta, com a taxa de 

deformação131. 

Um fluido é uma substância que se deforma continuamente quando sujeito à ação de 

uma força. Os fluidos reais (líquidos, gases, sólidos fluidizados) apresentam uma resistência à 

deformação ou ao escoamento quando submetidos a uma determinada tensão. Quanto mais 

viscosa a massa, mais difícil de escoar e maior o seu coeficiente de viscosidade. A viscosidade 

dos líquidos relaciona-se com as forças de coesão entre as moléculas132. 

A viscosidade da gema do ovo confere boa estabilidade às emulsões. Existe uma relação 

linear entre a estabilidade da emulsão e a raiz quadrada da viscosidade. A adição de albúmen à 

gema de ovo diminui a estabilidade das emulsões formadas e esse efeito está essencialmente 

ligado a um decréscimo na viscosidade. Esta observação tem importância, já que muitas vezes 

a gema de ovo industrial pode conter até 20% de clara13. 

O tratamento térmico nos constituintes dos ovos deve preservar os valores nutritivos 

dos alimentos e não interferir nas características. A pasteurização, um dos métodos térmicos 

utilizados em ovos, destrói parte dos microrganismos presentes. É realizada a temperaturas 

abaixo de 100°C133 e a maioria dos sorotipos de Salmonella spp. são facilmente destruídos134. 
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O ovo inteiro líquido ou a gema separada podem sofrer submetidas à pasteurização em 

temperatura de 60oC a 63oC durante 3 ou 4 minutos para assegurar a destruição de Salmonella 

sem alteração das propriedades funcionais135. 

A maioria das proteínas são desnaturadas quando expostas a um moderado aquecimento 

(60º a 100ºC por período de uma hora). A desnaturação excessiva da proteína frequentemente 

resulta na sua insolubilização, afetando as propriedades funcionais dependentes da 

solubilidade136.  

Do ponto de vista nutricional, a desnaturação parcial melhora a digestibilidade e a 

disponibilidade biológica de aminoácidos essenciais. O tratamento térmico provoca a 

desnaturação de aminoácidos sensíveis como cisteína e lisina, no entanto, as proteínas se tornam 

mais digestíveis, graças à alteração de sua conformação nativa, permitindo que as proteases 

atuem mais facilmente. No tratamento térmico acima de 100oC, ligações cruzadas podem ser 

formadas, afetando a funcionalidade e impedindo a digestão da proteína, o que diminui seu 

valor nutricional. Em temperaturas acima de 180ºC, ocorre a degradação de muitos aminoácidos 

e redução da digestibilidade de várias proteínas137. 

A agitação das frações dos ovos origina produtos com características desejáveis na 

utilização industrial, como a formação de espuma no albúmen e emulsões nas gemas. A 

formação e estabilização de espumas e emulsões de substâncias permitem a obtenção de 

produtos estáveis cuja homogeneização facilita o processo industrial e os aspectos sensoriais 

dos alimentos.  

A espuma obtida pelo processamento do albúmen tem importante papel em muitos 

produtos alimentares, pois torna a textura leve e contribui para seu crescimento. O albúmen 

batido forma um coloide constituído de bolhas de ar, cercadas de albumina, que passou por uma 

desnaturação da superfície líquido-ar. Essa desnaturação é devida à desidratação e ao 

estiramento da albumina durante o batimento, e torna parte da proteína insolúvel, estabilizando 

a espuma. O batimento em excesso incorpora muito ar, distendendo a proteína de modo a torná-

la fina e menos elástica. A elasticidade é necessária para espumas que sofrem tratamento 

térmico, pois antes da proteína ser coagulada pela temperatura alta, o ar é incorporado e expande 

a estrutura sem romper as bolhas138.  

O baixo peso molecular e moléculas anfipáticas são características estruturais da 

proteína que levam a formação de espuma. Para a formação de uma cápsula de proteína que 

segure uma bolha de ar é necessário que os componentes proteicos apresentem interações não 
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covalentes, como as forças eletrostáticas e hidrofóbicas, as pontes de hidrogênio e as ligações 

dissulfídicas. As características moleculares inerentes das proteínas, a concentração, espessura 

do filme, a força iônica, o pH, a temperatura e a presença de outros componentes influenciam 

a formação e a estabilidade da espuma à base de proteína139. Com o aumento da concentração 

de proteína, geralmente ocorre a formação de um filme lamelar espesso, e isso resulta numa 

melhor estabilidade da espuma140.  

A teoria clássica da estabilidade coloidal da emulsão considera que as partículas 

dispersas estão submetidas a ação de forças de atração de Van der Waals e forças de Repulsão 

eletrostática. A força de atração de Van der Waals se origina nas flutuações da densidade 

eletrônica em um átomo neutro. A distribuição desigual da densidade eletrônica cria 

momentaneamente um dipolo que pode induzir a formação de uma estrutura similar em um 

átomo vizinho. O potencial atrativo entre as partículas é igual à soma de todas as forças sobre 

todos os átomos, aumenta com o tamanho das partículas e diminui com a distância entre elas. 

A força de repulsão eletrostática determina que uma partícula com uma superfície carregada 

uniformemente pode causar uma distribuição desigual dos íons da solução, formando uma dupla 

camada elétrica sobre sua superfície. Os íons com carga oposta à da partícula se acumulam em 

cerca da superfície, em uma concentração que decresce com a distância141. 

As importantes propriedades emulsificantes da gema de ovo são atribuídas aos 

fosfolipídios e, sobretudo, às lecitinas presentes na forma de complexos lipoprotéicos. As 

lecitinas e as lipovitelinas contribuem para diminuir a tensão superficial e facilitam a formação 

da emulsão, pois não tem influência sobre a estabilidade. São as lipoproteínas de baixa densidade 

(LDL) que melhor estabilizam as emulsões13,16. 

As características do comportamento e os aspectos físico-químicos do albúmen e da gema 

irão determinar os métodos mais adequados nos processamentos industriais. Estas características 

são de fundamental importância para a equalização do sistema industrial de processamento 

relacionado a toda linha de produção, dimensionamento de bombas, tubulações e temperatura de 

manutenção do sistema industrial. Nesse sentido, é apropriado aprofundar-se na natureza das 

características reológicas do albúmen e da gema dos ovos de emas, tendo em vista a utilização 

destes compostos nutritivos para a elaboração de novos produtos processados e aproveitando 

suas características diferenciais para o desenvolvimento de novos alimentos específicos. 
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CAPÍTULO 2 – EFEITO DO ARMAZENAMENTO DE OVOS DE EMAS (Rhea 
americana) NA QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA 

 

RESUMO 
As emas são aves de grande porte classificadas como ratitas, endêmicas do Brasil, 

Argentina, Paraguai, Uruguai e do sul da Bolívia. Os ovos dessas aves podem ser utilizados 
para o consumo industrial, sendo necessárias as determinações das características físico-
químicas e condições adequadas para uso e armazenamento.  Foram utilizados de 42 ovos 
inférteis, em delineamento inteiramente casualizado, distribuídos em seis grupos compostos por 
sete ovos; um grupo controle analisado fresco e os demais submetidos a períodos de 
armazenamento de um, sete, 14, 21, 28 dias, mantidos refrigerados a 10ºC e 86% UR, avaliados 
nas porosidade e espessura da casca, estrutura dos poros, alterações qualitativas em unidade 
Haugh (UH), pH, perda de água, proteínas do albúmen e gema. O tamanho dos ovos, a espessura 
e porosidade das cascas não apresentaram diferenças significativas (p>0,05) entre os lotes 
avaliados. Os ovos frescos e com um dia de armazenamento apresentaram ótima qualidade, 
para os períodos de sete, 14 e 21 dias apresentaram qualidade intermediária, e aos 28 dias 
classificados como de baixa qualidade. Os valores de pH apresentaram aumento para as frações 
dos ovos, com alterações significativas (p<0,05) aos 14 dias no albúmen e aos 21 dias nas 
gemas. As perdas de proteínas do albúmen tiveram início aos 14 dias e aos 21 dias para gemas, 
e foram significativamente degradadas (p<0,05) aos 28 dias nas duas frações. As alterações de 
umidade acompanharam o perfil de perdas proteicas. Os resultados obtidos demonstraram que 
ovos de emas devem ser armazenados a uma temperatura de 10oC, UR 86% por até 21 dias. 

Palavras-chave: ave silvestre, pH, porosidade da casca, proteínas, unidade Haugh 

 

ABSTRACT 
The greater rhea are large birds classified as ratites, endemic to Brazil, Argentina, Paraguay, 
Uruguay and southern Bolivia. The eggs of these birds can be used for industrial consumption, 
being necessary determinations of the physical-chemical characteristics and conditions suitable 
for use and storage. We used 42 infertile eggs, in a completely randomized design, distributed 
in six groups composed of seven eggs; a control group analyzed fresh and the others submitted 
to storage periods of one, seven, 14, 21, 28 days, kept refrigerated at 10ºC and 86% RH, 
evaluated in porosity and shell thickness, pore structure, qualitative changes in Haugh unit 
(HU), pH, water loss, albumen and yolk proteins. Egg size, shell thickness and porosity did not 
show significant differences (p>0.05) among the evaluated lots. Fresh eggs and one day of 
storage presented excellent quality, for the periods of seven, 14 and 21 days presented 
intermediate quality, and at 28 days classified as low quality. The pH values showed an increase 
in egg fractions, with significant changes (p<0.05) at 14 days in albumen and at 21 days in egg 
yolks. Losses of albumen proteins started at 14 days and at 21 days for buds and were 
significantly degraded (p<0.05) at 28 days in both fractions. Moisture changes accompanied 
the profile of protein losses. The results showed that emas eggs should be stored at a temperature 
of 10oC, RH 86% for up to 21 days. 

Keywords: Haugh unit, pH, proteins, shell porosity, wild bird 
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1. INTRODUÇÃO 

As aves de grande porte apresentam características específicas que as classificam como 

ratitas e são representadas pelos avestruzes, emus, quiwis, casuares e emas. A produção 

comercial de aves ratitas no Brasil começou a se tornar expressiva na década de 80. Com isso, 

a ema (Rhea americana) começou a despertar o interesse pelas suas características semelhantes 

às dos avestruzes, apresentando vantagens, devido a sua adaptabilidade às condições ambientais 

e estar entre as mais cotadas devido ao seu potencial reprodutivo e produtos de excelente 

qualidade como carne, couro, penas, ovos e gordura1-3. 

 As cascas dos ovos de diferentes espécies de aves apresentam diferenças em sua 

estrutura física, como a espessura, a quantidade e formato dos poros. O tamanho dos poros, 

neste contexto, tem um papel importante no estabelecimento das trocas gasosas e manutenção 

da integridade do conteúdo no interior dos ovos.  A casca de um ovo pode apresentar de 10.000 

a 20.000 poros, mas apenas alguns deles podem ser penetrados por bactérias, o que sugere que 

os poros maiores são escassos em cascas de ovos4.  

Ovos de algumas espécies de aves apresentam na superfície externa da casca, na região 

do poro, uma fina camada de minerais depositados recobrindo a abertura principal, exercendo 

uma barreira seletiva5. Essa estrutura mineral composta de esferas orgânicas e fibras em ovos 

de kiwis (Apteryx mantelli) ou esferas cristalinas em ovos de emas (Rhea americana), forma 

uma rede secundária de micro poros garantindo que o poro principal, o qual mantem o contato 

do meio externo e interno ao ovo não fique exposto6. 

Em relação ao tamanho, os ovos de emas possuem um peso médio de 650 g7 e os 

componentes são similares, comparados aos ovos de outras espécies de aves. No entanto, há 

uma variação considerável na quantidade, e na composição centesimal (calorias, lipídeos, 

proteínas do albúmen) entre os ovos8, 9.  

As porcentagens das frações dos ovos de diferentes espécies de aves apresentam 

diferenças percentuais, com a casca representando 12,4% a 17,9% do conteúdo total, o albúmen 

variando de 55,2% a 65,7% e a gema variando de 30,7% a 34,0%. Essa variação não está 

relacionada ao tamanho do ovo, mas com a espécie que o produziu10.  

O albúmen é uma solução de várias proteínas, com viscosidade mínima nas 

proximidades da casca e nas na gema é máxima11. Contém de 85% a 90% de água, sendo a 

proteína o componente principal, possui também pequenas quantidades de glicoproteínas e 
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glicose (menos de 1%) e sais minerais12. Das proteínas, destacam-se a ovalbumina, que pode 

variar de acordo com a espécie de ave, representando 54% do total para ovos de galinhas13 e 

56% para ovos de emas14. 

A gema é uma dispersão de fosfoproteínas e lipoproteínas. Há também algumas lecitinas 

que, juntamente com as lipoproteínas, tornam a gema do ovo um ótimo emulsificante15. 

Também é na gema que se encontra a gordura do ovo, incluindo o colesterol. A composição da 

gema pode variar de acordo com o tipo de alimentação oferecida às aves. Uma pequena parte 

dos carboidratos é formada de glicose em estado livre; esses e as cinzas podem chegar a 1%, 

sendo os principais elementos o fósforo, o cálcio e o potássio16. 

As proteínas do ovo desnaturam com relativa facilidade. Durante o armazenamento dos 

ovos de galinhas, a ovalbumina é convertida em S-ovalbumina, proteína mais termoestável 

devido ao intercambio sulfidrila-dissulfeto e é resistente ao calor. A S-ovalbumina é encontrada 

em pequena quantidade no albúmen de ovo fresco, porém, chegando a representar 81% da 

ovalbumina após seis meses de estocagem do albúmen sob refrigeração17. 

 Nesse contexto, com a finalidade de obter informações da composição dos ovos de emas, 

relacionados às perdas de qualidade no processo de armazenamento, foi realizado o presente 

experimento com a avaliação físico-química nos parâmetros de porosidade, espessura das cascas, 

dimensões dos ovos, unidade Haugh, pH e proteínas do albúmen e gema, nos períodos de um, 

sete, 14, 21 e 28 dias mantidos à temperatura de 10oC e a 86% de umidade relativa. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Delineamento do experimento 

Os ensaios de determinação da composição centesimal foram realizados no Laboratório 

de Nutrição Animal, do Departamento de Zootecnia (DZO) da Escola de Veterinária e 

Zootecnia da Universidade Federal de Goiás (EVZ-UFG).  

Foram utilizados de 42 ovos inférteis, em delineamento inteiramente casualizado, 

distribuídos em seis grupos compostos por sete ovos; um grupo controle analisado fresco e os 

demais submetidos a períodos de armazenamento de um, sete, 14, 21, 28 dias, mantidos 

refrigerados a 10ºC e 86% de umidade relativa.  
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2.2 Preparo das amostras 

Para cada período de armazenamento, os ovos foram quebrados, e as frações casca, 

albúmen e gema foram secas em estufa de circulação forçada por período de três dias. Após a 

pré-secagem em estufa a 55ºC, foram pesados aproximadamente um grama de cada fração e 

submetidas a secagem definitiva em estufa de 105ºC, por período de 24 horas. 

Após a secagem definitiva, as amostras foram transferidas para o dissecador com sílica, 

até a estabilização do peso e da temperatura, e pesados. Os valores de pesagem foram aplicados 

aos cálculos para obtenção da umidade de albúmen e gema. 

Para determinação da matéria mineral, as amostras secas foram colocadas na mufla para 

incineração. O protocolo de incineração seguiu uma planilha de temperatura na primeira hora 

de 250ºC, com aumento de 100ºC a cada hora, até a temperatura de 550ºC, por mais uma hora, 

totalizando quatro horas.  

 

2.3 Avaliação da qualidade físico-química do ovo 

 Para a avaliação dos poros das cascas dos ovos, três fragmentos de 324 mm2 para 

região equatorial e dois fragmentos de 324 mm2 para região polar foram fervidos por 10 minutos 

em solução aquosa de NaOH 5% para remoção da cutícula e membranas externas da casca, 

lavadas e secas em temperatura ambiente. Posteriormente, foram coradas com solução de 

violeta de genciana 1% por cinco minutos. Após a coloração, os poros dos ovos foram contados 

com auxílio de estereoscópio microscópio binocular18. 

Para a investigação da estrutura dos poros das cascas dos ovos, fragmentos de 100 mm2 

foram analisados em microscópio eletrônico de varredura (MEV - Jeol, JSM – 6610, equipado 

com EDS, Thermo scientific NSS Spectral Imaging). em imagem vertical do poro (50X, 400X, 

1.000X, 3.000X) e corte longitudinal de sua estrutura (100X, 500X, 650X, 1.000X). 

Para a avaliação do tamanho dos ovos foram realizadas as biometrias de comprimento 

e largura de todos os ovos analisados. As medidas foram obtidas com o uso de paquímetro 

digital (Digital Calipter 0,01-150,0 mm). Para o comprimento foi medida a distância entre os 

polos dos ovos, e para a determinação da largura foi medido o maior diâmetro lateral. 

 A espessura da casca foi determinada utilizando cascas dos ovos quebrados incluindo a 

membrana, após serem lavadas e secas em estufa a 55ºC por 24 horas. Para a obtenção da 

espessura média da casca foram realizadas medidas nas bordas de quebra da casca, em três 
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pontos laterais, e duas medidas nas extremidades superior e inferior. As medidas foram 

realizadas com paquímetro digital (Digital Calipter 0,01-150,0 mm). 

A avaliação da qualidade interna dos ovos foi determinada através dos cálculos da 

equação (1) para cálculo de unidade Haugh (UH), proposta por Raymond Haugh (1937)19. 

 

UH=100xlog(H-1,7W0,37+0,76)                 (1) 

onde H é a altura de albúmen denso e W é o peso do ovo inteiro9. 

 

A unidade Haugh para a classificação da qualidade interna dos ovos foi expressa em 

valores numéricos, onde valores acima de 72 indicam uma boa qualidade dos ovos, entre 72 e 

60 indicam uma qualidade intermediaria e abaixo de 60 indicam uma baixa qualidade dos ovos 

avaliados. 

 Os valores de pH e perfil de alterações nos tratamentos de tempo de armazenamento, os 

valores de pH de albúmen e de gema foram medidos com pHmetro digital (PHTek, pH 100). 

A determinação das proteínas totais em albúmen e gema foi realizada pelo método de 

Kjeldahl, para a determinação de proteína através da determinação de um elemento (nitrogênio) 

ou um grupo pertencente à proteína20. 

 

2.4 Estatística 

Os resultados das análises físico-químicas foram submetidos à análise de variância 

(ANOVA) e as médias dos resultados quantitativos comparadas pelo teste Tukey (p<0,05), com 

utilização do software R21. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os poros podem variar em estrutura e quantidade. Nas emas a estruturação de cada poro 

apresenta um formato elipsóide (Figura 1). A ocorrência quantitativa desses pode determinar as 

características de perdas e trocas gasosas.  

Os poros dos ovos quantificados (Tabela 1) demonstraram um alto coeficiente de 

variação e desvio padrão entre os lotes de ovos armazenados em diferentes períodos, porém não 

apresentaram diferenças significativas (p>0,05) entre os períodos. Esse fator demonstra uma 
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tendência esperada, onde a variabilidade dos ovos de emas decorrente da variabilidade genética 

das aves, pôde determinar essas diferenças na composição da casca e consequentemente na 

formação dos poros. 

 
FIGURA 1 – Poros da casca de ovo de ema (imagem estereoscópio 

aumento 20X) 
 

TABELA 1 - Quantidade de poros em 324 mm2 das regiões polares e equatoriais de ovos de 
emas, frescos (0) e armazenados a um, sete, 14, 21 e 28 dias, a 10oC, 86% UR 

Armazenamento 
(Dias) 

Poro Polo 
 

Poro Equador 
 

Desvio 
Padrão 

C. V. 
(%) 

Valor de p 

      
0     245,86 Aa* 251,86 Aa 12,89 13,70 0,7477 

1 191,00 Aa 209,86 Aa 16,11 21,27 0,4242 

7 247,28 Aa 271,14 Aa 18.75 19,14 0,3861 

14 198,14 Aa 245,28 Aa 31,29 37,34 0,3077 

21 239,71 Aa 275,14 Aa 28,71 29,51 0,4001 

28 202,28 Aa 241,14 Aa 34,42 41,09 0,4404 

Desvio Padrão 25,84 24,24 - -  

C. V. (%) 30,98 25,75 - -  

Valor de p 0,4163 0,4614    

*Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes nas linhas e minúsculas diferentes nas colunas 
dentro de cada variável diferem entre si pelo teste de Tukey p<0,05 



38 
 

 

Com relação à ocorrência de poros nas regiões polares e equatoriais dos ovos (Tabela 

1), apesar da tendência verificada para menor quantidade de poros nas áreas dos ovos em 

regiões do polo (região apical) comparadas às ocorrências das quantidades médias de para 

regiões do equador, os valores não apresentaram diferenças significativas (p>0,05). 

 Os poros de ovos de emas apresentam características morfológicas específicas. Sua 

estruturação permite uma relação diferenciada com o meio ambiente externo ao ovo, 

determinando as trocas gasosas e eventuais penetrações por microrganismos para seu interior. 

Porém, pelos resultados obtidos verificou-se que a quantidade de poros comparados nos 

diferentes períodos de armazenamento não foi o fator de alteração as perdas de umidade, perdas 

na qualidade e alterações do pH.  

Na Figura 2 está apresentada a imagem em microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

da morfologia e estrutura do poro da casca do ovo de ema em imagem vertical, e na Figura 3 a 

estrutura do poro o corte transversal obtido em MEV. 

 

FIGURA 2 – Poro da casca de ovo de ema; microscopia eletrônica de varredura (MEV) em imagem 
vertical. (A)=Superfície; (B)=poro; (C) e (D)=deposição mineral na abertura do poro; 
EE=estrutura elipsoide; P1=poro maior; P2= poros menores. 

EE 
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1 

P2 
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FIGURA 3 –  Poro da casca de ovo de ema; microscopia eletrônica de varredura (MEV) em corte 
transversal. (E)=poro verdadeiro; (F)=abertura externa do poro e deposição mineral 
secundária; (G) e (H)=canal interno; OE=orifício da região externa da casca; 
BI=barreira interna secundária. 

 
 
 
 Através das imagens obtidas em microscopia eletrônica de varredura, foi possível 

visualizar a estrutura do poro do ovo de ema, em sua estrutura primária, a qual permite a 

comunicação entre o meio interno e externo do ovo (poro principal) e a estrutura secundária 

formada pela deposição de material mineral cristalizado, que estabelece uma barreira parcial 

seletiva, protegendo o poro principal. 

 A superfície externa do ovo apresenta irregularidades, e os poros verdadeiros possuem 

um formato elipsóide (Figura 2-A). Em aumento de 400X observa-se a abertura de contato com 

o ambiente externo (P1) e a deposição mineral sobreposta ao poro (P2) que confere proteção ao 

canal principal. Essa estrutura funciona como barreira seletiva à penetração de partículas e 

microrganismos para o interior dos ovos.  

 Em corte transversal verifica-se a estrutura da abertura do poro da casca que mantém 

contato direto com o meio externo (Figura 3-E) e em aumento de 500X (Figura 3-F) a deposição 

(E) (F) 

(G) (H) 

OE 

BI 

OE 

BI 
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mineral que confere a barreira seletiva. O canal principal do poro (Figura 3-H) também possui 

deposições minerais em seu interior (Figura 3-G). Os poros das cascas dos ovos estudados 

apresentaram estrutura semelhante, com abertura externa principal ao meio externo recoberta 

pelo deposito mineral e o canal interno com estruturas minerais nas paredes.  

 As avaliações do peso, comprimento, largura, espessura da casca e perda de peso dos 

ovos de emas, para ovos frescos e nos diferentes períodos de armazenamento estão apresentadas 

na Tabela 2. 

 

TABELA 2 – Valores médios de peso, comprimento, largura, espessura e perda de peso dos 
ovos de emas, frescos (0) e armazenados a um, sete, 14, 21 e 28 dias, a 10oC, 
86% UR 

Armazenamento 
(Dias) 

Pesos 
(g) 

Comprimento 
(mm) 

Largura 
(mm) 

Espessura 
(mm) 

Perda Peso 
(g) 

      
0 584,12 130,06 88,14 1,25          0,00 d* 

1 590,73 126,60 83,46 1,29 0,14 c 

7 579,28 128,14 87,58 1,24 0,85 b 

14 570,33 126,05 89,01 1,32 0,78 b 

21 583,81 125,81 88,23 1,26 0,79 b 

28 541,59 122,87 87,42 1,23 1,12 a 

Desvio Padrão 12,98 2,26 1,65 0,04 0,02 

C. V. (%) 5,97 4,72 4,99 9,39 8,07 

Valor de p 0,1265 0,3544 0,2378 0,6425 <0,001 

* Médias seguidas de letras diferentes na mesma coluna, dentro de cada variável, diferem entre si 
pelo teste Tukey (p<0,05) 

 

 Os ovos de emas, assim com as demais ratitas e aves selvagens apresentam uma grande 

variabilidade na sua forma, em peso, comprimento, largura e espessura. Essa variabilidade 

está associada ao fato da ema ser uma espécie silvestre a qual não foi submetida a nenhum 

procedimento de seleção ou melhoramento para produção e uniformidade dos lotes dos ovos, 

como foi amplamente desenvolvido para galinha (Gallus gallus). 



41 
 

Os resultados obtidos demonstraram essa tendência esperada de variabilidades para 

todos os fatores mensurados, porém não apresentaram diferenças estatísticas entre os 

tratamentos.  

Para as perdas de peso dos ovos, as diferenças entre os tratamentos foram verificadas, 

relacionadas à perda de água durante o armazenamento. Os ovos de sete, 14 e 21 dias não 

diferenciam entre si na perda de peso (p>0,05), entretanto foram maiores quando comparadas 

com ovos armazenados por apenas um dia. Aos 28 dias as perdas de peso foram 

significativamente maiores em relação a todos os outros tratamentos. 

Na Tabela 3 estão apresentados os resultados da unidade Haugh (UH) dos ovos de emas 

avaliados no dia da postura (frescos) e armazenados por um, sete 14, 21 e 28 dias, em 

temperatura de 10oC e umidade relativa de 86%. 

 

TABELA 3 – Valores médios de Unidade Haugh (UH) dos ovos de emas frescos (0) e 
armazenados a um, sete, 14, 21 e 28 dias, a 10oC e 86% UR 

Armazenamento 
(Dias) 

Unidade Haugh 
(UH) 

 
                         0                                    76,84 a* 

1 75,18 a 

7 68,86 b 

14 67,31 bc 

21 62,42 c 

28 56,38 d 

Desvio Padrão 1,26 

C. V. (%) 4,92 

Valor de p <0,001 

*Médias seguidas de letras diferentes na mesma coluna, dentro de cada variável, diferem 
entre si pelo teste Tukey (p<0,05) 

 

 

 Segundo os resultados, houve redução da qualidade física dos ovos com o tempo de 

armazenamento a 10oC. Os ovos avaliados no dia da postura e colheita no ninho e um dia após 

a postura, quantificada em unidade Haugh (UH), apresentaram ótima qualidade, com valor 
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acima de 72, considerado próprio para o consumo e utilização. Para os períodos de sete, 14 e 

21 dias de armazenamento os ovos apresentaram qualidade intermediária, porém ainda 

considerados próprios para utilização. Aos 28 dias houve perda da qualidade física e os ovos 

podem ser classificados como baixa qualidade (abaixo de 60). As informações obtidas com esse 

parâmetro de qualidade indicaram o tempo adequado de armazenamento a 10oC e 86% UR para 

os ovos de emas, que pode ser até 21 dias para utilização no consumo alimentar e produtos 

processados. 

Durante o armazenamento, a umidade, as proteínas e o pH do albúmen e da gema dos 

ovos de emas apresentou alterações, com perdas na umidade e proteínas e aumento do pH. Os 

valores obtidos nos períodos estão apresentados na Tabela 4. 

 

  

TABELA 4 – Valores médios de umidade, proteína e pH de albúmen e gema de ovos de emas 
frescos (0) e armazenados por um, sete, 14, 21 e 28 dias 

Armazenamento Umidade   Proteínas   pH 

(Dias) albúmen 
(%) 

gema   
(%) 

 albúmen 
(%) 

gema 
(%) 

 albúmen gema 

         
0    88,72 a 35,15 a  56,07 a 23,73 a  8,33 e    6,38 c* 

1 87,43 a 34,48 ab  56,02 a   23,72 a  8,41 de 6,43 c 

7 86,79 a 34,30 ab  55,97 a 23,48 ab  8,51 cd 6,47 bc 

14 83,22 b 33,81 b  55,67 ab 23,28 ab  8,68 bc 6,58 b 

21 79,34 c 32,50 c  54,88 ab  22,44 bc  8,78 ab 6,73 a 

28 78,72 c 31,87 c  54,38 b  21,94 c  8,89 a 6,84 a 

Desvio padrão 0,50 0,29  0,36 0,30  0,04 0,03 

C. V. (%) 1,58 2,26  1,70 3,41  1,25 1,20 

Valor de p <0,001 <0,001  0,006 <0,001  <0,001 <0,001 

*Médias seguidas de letras diferentes na mesma coluna, dentro de cada variável, diferem pelo teste 
de Tukey (p<0,05) 
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Os valores médios da umidade e as proteínas totais dos ovos, nos diferentes tempos 

apresentaram alterações. A umidade apresentou variações com perdas significativas para os 

períodos de 14, 21 e 28 dias. A fração do albúmen sofreu perdas a partir dos 14 dias e para as 

gemas a partir dos 21 dias. Observou-se que logo após a postura, começam as mudanças que 

diminuíram sua qualidade, provavelmente pela ocorrência de trocas gasosas pelos poros e, 

consequentemente, perda por evaporação de água das frações. A perda de água do albúmen para 

a atmosfera levou a uma perda de água também da gema, alterando a consistência dos dois géis11.  

 As proteínas do albúmen e da gema, quantificadas nos lotes armazenados, também 

sofreram alterações na quantidade e apresentaram perdas dos valores totais. A partir dos 14 dias 

o albúmen apresentou menor quantidade de proteínas, e aos 28 dias esta quantidade foi 

significativamente menor (p=0,006) comparado aos demais períodos de armazenamento. 

Seguindo as tendências de perdas percentuais, a gema sofreu redução proteica a partir dos 21 

dias e aos 28 dias de armazenamento apresentaram quantidades de proteínas totais 

significativamente inferior (p<0,001).  

A redução da qualidade interna e percentuais da composição centesimal dos ovos está 

associada à perda de água e de dióxido de carbono durante o período de estocagem, levando a 

degradação da estrutura da proteína presente no albúmen22,23, e posteriormente para a gema. 

 O pH do albúmen dos ovos armazenados por 14 dias foi semelhante aos verificados com 

21 e com 28 dias, porém com diferenças significativas (p<0,001) para os valores em ovos de 

um e sete dias. As gemas, sofreram aumento em todos os períodos, com semelhanças entre um 

dia e sete dias, sete dias semelhante aos 14 dias, e aos 21 dias e 28 dias o aumento foi 

significativamente diferente dos demais tempos de armazenamento. 

 Os valores obtidos de pH apresentaram aumento em ambas as frações dos ovos, os quais 

foram significativos em um período menor para o albúmen quando comparados à gema. O 

aumento do pH do albúmen e da gema em ovos armazenados seguiu uma tendência observada 

em ovos de galinhas24. Ao mesmo tempo que aumentou o pH do albúmen, houve diminuição 

da unidade Haugh25,26, tendência também observada em ovos de outras espécies de aves 

armazenadas em diferentes períodos.  

Na Figura 4 estão apresentadas as relações entre valores de unidade Haugh e pH do 

albúmen para ovos de emas armazenados até 28 dias a 10oC. Na Figura 5 estão apresentadas as 

relações entre o pH de albúmen e da gema de ovos de ema armazenados até 28 dias a 10oC. 
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FIGURA 4 -  Relação entre valores de unidade Haugh e pH do albúmen para ovos de emas 
frescos (0 dia) e armazenados por um, sete, 14, 21 e 28 dias a 10oC. 

 

 

 

 

 

FIGURA 5 -  Relação entre o pH de albúmen e da gema de ovos de ema frescos (0 dia) e 
armazenados por um, sete, 14, 21 e 28 dias a 10oC. 
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Observou-se que houve uma relação entre o aumento do pH do albúmen e a perda de 

qualidade medida em unidade Haugh (UH) dos ovos armazenados (Figura 4). Quando o pH do 

albúmen esteve próximo a 8,4 a umidade foi de 87,43% e a unidade “Haugh” foi de 75; e quando 

o pH do albúmen se aproximou de 8,9 a umidade foi de 78,72% e a unidade “Haugh” foi 56. 

Neste caso, a influência da perda de umidade foi marcante no aumento do pH e na redução da 

qualidade dos ovos armazenados. O pH das gemas, seguiram a tendência de aumento, e 

apresentaram relação às variações observadas para o albúmen (Figura 5). A alteração do pH 

para o albúmen teve alterações significativas (p<0,05) antes dos verificados nas gemas. 

 Para ovos de poedeiras comerciais armazenados até 21 dias em refrigeração de 8oC, 

Alleoni & Antunes verificaram os valores de 60,63 para a UH e de 9,09 para o pH do albúmen, 

indicando valor menor de unidade “Haugh” e pH com valor maior em ovos de galinhas 

comparado com os ovos de emas, para o mesmo período de armazenamento27. 

 A redução da unidade Haugh e aumento do pH observados em ovos de emas nos 

períodos testados, seguiram as tendências observadas em ovos de galinhas27. Os valores de 

unidade Haugh (UH) foram significativamente diferentes para as diferentes espécies. Os valores 

verificados aos 14 dias para ovos de galinhas correspondem aos valores verificados aos 21 dias 

para emas. Apesar dos ovos de emas terem sido armazenados em temperaturas mais altas (10oC) 

às utilizadas para ovos de galinhas (8oC), a qualidade dos ovos de emas, determinada em UH, 

permanecem como satisfatória para a alimentação humana por um período mais prolongado.  

  

4 CONCLUSÃO 

Os ovos de emas apresentam variabilidade dos pesos, dimensões, espessura e 

porosidade das cascas, relacionadas a aves silvestres que não sofreram processos de seleção e 

melhoramento para características de uniformidade destes ovos, porém esta variabilidade não 

apresenta interferência na qualidade dos ovos armazenados em diferentes períodos. A 

qualidade, avaliada em Unidade Haugh permanece satisfatória até 21 dias. O pH do albúmen 

sofre alteração significativa em um período menor (14 dias), comparado às gemas (21 dias). As 

proteínas totais seguem a mesma tendência da alteração do pH, com alterações relacionadas à 

degradação proteica aos 14 dias para o albúmen e aos 21 dias para a gema de ovos de emas. Os 

ovos de emas armazenados a 10oC e em 86% de UR apresentam qualidade satisfatória até 21 

dias, considerando as características físico-químicas e qualidade para o consumo e 

processamento industrial. 
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CAPÍTULO 3 – INVESTIGAÇÃO DE BACTÉRIAS GRAM NEGATIVAS 
AERÓBICAS E INOCULAÇÃO EXPERIMENTAL POR Salmonella Gallinarum EM 
OVOS DE EMAS (Rhea americana) ARMAZENADOS EM DIFERENTES PERÍODOS 

 

RESUMO 

Os ovos de espécies de aves silvestres podem conter microrganismos relacionados ao local de 
postura. Foi realizado o experimento com os objetivos de avaliar o perfil de contaminação 
natural por bactérias Gram-negativas aeróbicas e de contaminação experimental de Salmonella 
Gallinarum em ovos de emas armazenados a 10oC até 28 dias. Foram utilizados 42 ovos 
provenientes de criatório comercial, divididos em seis grupos compostos de sete ovos. As 
frações da casca, membrana, albúmen e gema foram submetidas a analise bacteriológica. Um 
grupo foi avaliado no dia da colheita e os demais tratados na casca com luz ultravioleta, 
posteriormente inoculados com Salmonella Gallinarum e armazenados a 10oC até 28 dias. 
Foram identificados os bacilos Gram-negativos acidase positivos ou negativos fermentadores 
ou não de lactose. Foram verificadas variações no perfil de contaminação dos microrganismos 
identificados do início até 14 dias para Alcaligenes xilosoxidans, Stenotrophomonas 
maltophilia, Providencia stuartii, Pseudomonas spp. e até 21 dias para Proteus vulgaris, 
Serratia odorifera, Cromobacterium violaceum. As bactérias Enterobacter spp, Citrobacter 
freundii e Proteus mirabilis foram identificadas com alta ocorrência em pelo menos uma fração 
dos ovos até 28 dias de armazenamento. As bactérias Gram-negativas aeróbicas estudadas não 
foram afetadas pela irradiação de luz ultravioleta na casca desses ovos.  Na contaminação 
experimental por Salmonella Gallinarum, não foi identificada a penetração da bactéria para o 
albúmen e gema dos ovos até os 14 dias. Aos 21 dias houve a penetração para o interior dos 
ovos (albúmen e gema) e aos 28 dias a bactéria não foi isolada em nenhuma das frações dos 
ovos estudadas, sugerindo a inativação da Salmonella Gallinarum para esse período. 
Relacionado à contaminação por bactérias Gram-negativas aeróbicas e Salmonella Gallinarum, 
conclui-se que ovos de emas devem ser armazenados a 10oC até 14 dias, e a utilização de 
irradiação ultravioleta nas cascas desses ovos não apresenta efeito de descontaminação. 

Palavras-chave: aves selvagens, contaminação microbiológica, ratitas 

ABSTRACT 

Bird eggs of wild species may contain micro-organisms related to the laying site. The 
experiment was carried out with the objective of evaluating the profile of natural contamination 
by aerobic Gram-negative bacteria and experimental contamination of Salmonella Gallinarum 
in eggs of emas stored at 10oC for 28 days. 42 rhea eggs from commercial building, which were 
divided into six groups composed of seven eggs, and the fractions of eggshell, membrane, 
albumen and yolk were submitted to bacteriological analysis. One group was evaluated on the 
day and the other treated in the eggshell with ultraviolet light, later inoculated with Salmonella 
Gallinarum and stored at 10oC for up to 28 days. Gram-negative acidase positive or negative 
fermenter or non-lactose were identified. There were variations in the contamination profile of 
the microorganisms identified from the beginning up to 14 days for Alcaligenes xilosoxidans, 
Stenotrophomonas maltophilia, Providencia stuartii, Pseudomonas spp. and up to 21 days for 
Proteus vulgaris, Serratia odorifera, Cromobacterium violaceum. The Enterobacter spp, 
Citrobacter freundii and Proteus mirabilis were identified with high occurrence in at least a 
fraction of the eggs up to 28 days of storage. The aerobic Gram-negative bacteria studied were 
not affected by irradiation of ultraviolet light in the eggshell. In the experimental contamination 
by Salmonella Gallinarum, the bacterial penetration to the albumen and yolk of the eggs was 
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not identified until 14 days. At 21 days, the eggs were penetrated the eggs (albumen and yolk), 
and at 28 days the bacterium was not isolated in any of the studied egg fractions, suggesting the 
inactivation of Salmonella Gallinarum for this period. Related to the contamination by aerobic 
Gram-negative bacteria and Salmonella Gallinarum, it was concluded that rhea eggs should be 
stored at 10oC up to 14 days, and the use of ultraviolet irradiation on eggshells of these eggs 
does not present a decontamination effect. 
 
Keywords: microbiological contamination, ratites, wild birds 

 

1. INTRODUÇÃO 

As aves silvestres classificadas como ratitas (avestruz, ema e emu) apresentam grande 

interesse produtivo devido às características particulares de rusticidade, alta taxa de crescimento 

e alta produção de massa de ovo1. A partir da década de 80, seguindo a tendência para a boa 

produtividade, foram desenvolvidas no Brasil as atividades de criação comercial dessas 

espécies de aves1,2. 

 O desenvolvimento comercial de emas estimulou criadores e pesquisadores a iniciarem 

estudos mais adequados para criação e melhoria dos índices zootécnicos. Particularmente os 

ovos representaram o especial desafio, pois o sucesso dos métodos produtivos favoreceu a 

obtenção de ovos férteis viáveis para aumento dos planteis de ratitas e conhecimento das 

possibilidades de utilização em produtos processados pela indústria. 

 O progresso de ampliação dos planteis de ratitas teve como foco principal a viabilidade 

dos ovos, em sua integridade e o controle microbiológico. Estes ovos podem ser contaminados 

a partir do trato reprodutor infectado, pelo contato com as excretas ou com o solo no momento 

da postura3. Outro fator que pode favorecer a contaminação é a umidade do local de oviposição4. 

A penetração de água através dos poros por capilaridade pode facilitar a entrada de 

microrganismos para o interior do ovo5. Em cascas sujas e úmidas, água e bactérias são 

aspiradas para o interior do ovo6. 

Entretanto, o ovo apresenta barreiras contra a contaminação por microrganismos, tais 

como a casca e membranas internas da casca, que desempenham um fator seletivo para 

penetração de microrganismos6. A contaminação dos ovos de aves silvestres ocorre 

principalmente por Enterobacteriaceae e outras bactérias de ocorrência ambiental através da 

casca, pois estas aves constroem seus ninhos no solo. Entre os microrganismos mais comumente 

isolados dos ovos, destacam-se os gêneros Pseudomonas, Actinobacter, Proteus, Aeromonas, 
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Alcaligenes, Escherichia, Micrococcus, Serratia, Enterobacter, Flavobacterium, Salmonella, 

Staphylococcus, Campylobacter, Listeria e Yersinia7,8. 

Dentre as infecções causadas por sorovares de Salmonella aponta-se o tifo aviário 

causado por Salmonella Gallinarum, a qual consiste em uma doença de grande importância para 

a avicultura por causar perdas no desempenho produtivo, pelo aumento da mortalidade e queda 

na produção de ovos e em função do grande custo para implantar os programas de controle e 

prevenção. Além disso, as aves são consideradas os principais reservatórios deste patógeno na 

natureza9. 

No Brasil, embora essa enfermidade estivesse aparentemente sob controle, diversos 

casos têm sido diagnosticados a partir de 201010. De acordo com o Regulamento Técnico para 

Registro, Fiscalização e Controle Sanitário dos Estabelecimentos de Criação de Ratitas11, está 

previsto o monitoramento sanitário permanente nos estabelecimentos de criação com pesquisa 

para Salmonella Gallinarum e Salmonella Pullorum, consideradas de risco para o plantel e 

Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium consideradas de risco para a saúde pública. 

A oferta de ovos de ratitas vem se apresentando como promissora, na utilização para o 

consumo industrial e em produtos bioativos. Com a preocupação de determinar parâmetros de 

contaminações microbiológicas para comercialização dos ovos, pesquisas vêm sendo 

desenvolvidas para que sejam seguramente utilizados. Esses estudos são importantes para a 

determinação de legislações e políticas públicas, fomentando o processo produtivo e os 

controles epidemiológicos, consolidando as criações dessas espécies e fornecendo novas 

alternativas para a indústria de alimentos. 

 Diante do exposto, o presente estudo foi desenvolvido com os objetivos de investigar o 

perfil de contaminação natural por bactérias gram-negativas aeróbicas mesófilas e experimental 

por contaminação de Salmonella Gallinarum em ovos de emas provenientes de criatório 

comercial, e armazenados a 10oC por 28 dias. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Foram realizados dois experimentos no Laboratório de Bacteriologia da Escola de 

Veterinária e Zootecnia na Universidade Federal de Goiás (EVZ-UFG), Goiânia-GO, Brasil, 

para avaliação da contaminação natural por bactérias Gram-negativas aeróbicas e para 

avaliação da contaminação experimental por Salmonella Gallinarum. Foram utilizados 42 ovos 

de emas provenientes de um criatório comercial, os quais foram colhidos no ninho de fêmeas 
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de mesma idade mantidas separadas de macho. Os ovos foram acondicionados separadamente, 

armazenados em caixa térmica e enviados imediatamente ao laboratório de bacteriologia. 

Os ovos foram distribuídos aleatoriamente em seis grupos compostos de sete ovos. Um 

primeiro grupo foi avaliado com 24 horas após a colheita para contaminação natural de bactérias 

Gram-negativas, e cinco grupos foram tratados com irradiação de luz ultravioleta em câmara 

de fluxo laminar por 24 horas e posteriormente inoculados nas cascas com Salmonella 

Gallinarum, armazenados à temperatura de 10ºC, e analisados nos períodos de armazenamento 

de um, sete, 14, 21 e 28 dias. Para cada período de armazenamento, os sete ovos (uma unidade 

experimental e sete repetições) foram quebrados e as frações de casca, membrana da casca, 

albúmen e gema foram separadas e submetidas a análise bacteriológica em câmara de fluxo 

laminar. 

 

2.1 Amostras das cascas 

Inicialmente foram esfregados três swabs em toda estrutura da casca de cada ovo, os 

quais foram colocados em Erlenmeyer com água peptonada 0,1% e incubados em estufa a 37oC 

por 18-24 horas. Após a incubação, um mL de cada solução peptonada foi transferida para tubos 

de ensaio contendo caldo selenito-cistina, caldo Rappaport Vassiliadis e caldo cérebro- coração 

(BHI), os quais foram incubados em estufa a 37ºC por 18-24 horas. Dos caldos, alíquotas foram 

semeadas em ágares verde brilhante, Macconkey e Hektoën, incubados a 37ºC por 18-24 horas. 

 De cada meio, duas a três colônias foram transferidas por meio de uma agulha de níquel-

cromo para o meio triagem ágar tríplice açúcar ferro (TSI). De acordo com o crescimento em 

TSI, esses foram selecionados e submetidos aos testes bioquímicos de ureia, indol, motilidade, 

H2S, vermelho de metila (VM), citrato de simmons, malonato e lisina descarboxilase, glicose, 

lactose e sacarose. 

 

2.2 Tratamento com ultravioleta 

Após a coleta de amostras de swab das cascas, sete ovos foram separados como controle 

e os 35 ovos foram submetidos a tratamento com irradiação de luz ultravioleta UV-C (200-290 

nm), em câmara de fluxo laminar à temperatura de 22oC por um período de 24 horas, com cinco 

viragens dos ovos para incidência do espectro de luz em toda a superfície da casca dos ovos. 
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2.3 Preparo do inóculo de Salmonella Gallinarum 

 O inóculo foi preparado com Salmonella Gallinarum originada de poedeiras comerciais 

e tipificada pelo Instituto Osvaldo Cruz – FIOCRUZ. Para a obtenção do inóculo foi repicada 

em ágar verde brilhante e incubado a 37oC por 18-24 horas. Em sequência, as células foram 

suspensas em tubo de ensaio contendo solução salina tamponada a 0,85% e ajustada com o tubo 

número quatro da escala de Mc Farland.  A concentração foi comprovada pelo plaqueamento 

das soluções seriadas em ágar verde brilhante, com posterior incubação a 37oC por 18-24 horas 

e contagem das unidades formadoras de colônias de Samonella spp, com a obtenção de 1,7x106 

UFC/mL. 

 

2.4 Procedimento bacteriológico 

No laboratório de bacteriologia da Escola de veterinária e zootecnia da Universidade 

Federal de Goiás (EVZ-UFG), um grupo (sete ovos) que não recebeu irradiação de luz 

ultravioleta foi submetido à quebra e separação das frações (casca, membrana interna da casca, 

albúmen e gema) e submetidos a análise bacteriológica de acordo com Brasil, 200312. 

 Os 35 ovos que foram previamente irradiados com ultravioleta UV-C, foram 

aleatoriamente divididos em cinco grupos de sete ovos e todos foram inoculados através de 

massageamento manual na câmara13, com aplicação de 2 mL da solução salina contendo 

Salmonella Gallinarum na concentração de 1,7x106 UFC/mL e armazenados sob refrigeração a 

10oC. Aos sete, 14, 21 e 28 dias os ovos foram quebrados e as frações de casca, membrana 

interna da casca, albúmen e gema, foram submetidas a pesquisa de bactérias gram-negativas 

aeróbicas mesófilas, conforme os procedimentos de análise bacteriológica descritos 

anteriormente. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 1 estão apresentados os resultados das análises bacteriológicas das cascas dos 

ovos colhidos no ninho. 

 

 

 



53 
 

TABELA 1 – Perfil de contaminação microbiológica nas cascas dos ovos de emas 
colhidos no ninho 

Gênero de bactéria Ovos Ocorrência 
 n*/N** % 

Proteus mirabilis 19/42 45,24 
Citrobacter freundii 15/42 35,71 
Pseudomonas spp. 13/42 30,95 
Cromobacterium violaceum 8/42 19,05 
Alcaligenes xilosoxidans 7/42 16,67 
Enterobacter spp. 6/42   14,28 
Stenotrophomonas maltophilia 3/42   7,14 
Providencia stuartii 3/42   7,14 
Serratia odorifera 2/42   4,76 
Proteus vulgaris 2/42    4,76 

*=número de ovos positivos; **=número total de ovos analisados 

  

Dos 42 ovos analisados (Tabela 1), Proteus mirabilis foi identificada em 19 cascas 

analisadas (45,24%), Proteus vulgaris em dois ovos (4,76%), Pseudomonas spp. em 13 ovos 

(30,95%) e Enterobacter spp. em seis ovos (14,28%).  Em estudos realizados por Coutinho et 

al.14, em 60 ovos de ratitas, foram identificadas aa presenças de Proteus sp. em um ovo (1,66%), 

Pseudomonas spp. em 17 ovos (28,3%) e  Enterobacter spp. em um ovo (1,66)14.  

Em comparação, as bactérias identificadas no presente experimento e as informações de 

literatura demonstram que essas bactérias são comumente encontradas em ovos de ratitas, 

porém a porcentagem de ocorrência pode variar. As variações de frequência de algumas 

bactérias indicam que os ovos ao serem contaminados no local de postura estão submetidos à 

fonte contaminante de forma heterogênea. Possivelmente, os locais do ninho com resíduos de 

excretas das aves e a ocorrência endêmica das bactérias no solo propiciaram contaminações 

específicas nas cascas de alguns ovos de aves silvestres. 

Citrobacter freundii foi isolada em 15 ovos (35,71%), Providencia stuartii em três ovos 

(7,14%), Serratia odorífera em dois ovos (4,76%) e Alcaligenes xilosoxidans foi identificada 

em sete ovos (16,67%). Ressalta-se que, considerando a literatura encontrada, Cromobacterium 

violaceum (19,05%) e Stenotrophomonas maltophilia (7,14%) foram identificadas pela 

primeira vez em ovos de ratitas. 

 Os ovos analisados antes e depois de receber irradiação ultravioleta apresentaram as 

bactérias nas frações da casca, membrana, albúmen e gema, como apresentados na Tabela 2. 
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TABELA 2 – Perfil microbiológico de contaminação natural em ovos de emas proveniente do 
ninho, e após serem submetidos a irradiação ultravioleta por 24 horas. 

Gênero de bactéria Frações dos ovos 

 Casca Membrana Albúmen Gema 

 CN(%) UV(%) CN(%) UV(%) CN(%) UV(%) CN(%) UV(%) 

Proteus mirabilis 71,4 42,8 28,5 42,8 - 28,5 -  42,8 

C. freundii 85,7 57,1 42,8 28,5 42,8 28,5 14,2 - 

Enterobacter spp. 57,1 28,5 - 28,5 28,5 - - - 

P. stuartii 42,8 42,8 - - - - - - 

Pseudomonas spp. 28,5 28,5 28,5 28,5 14,2 14,2 14,2 - 

Serratia odorifera 14,2 14,2 - - - - - - 

S. maltophilia 14,2 14,2 - - - - - - 

Proteus vulgaris - 14,2 14,2 42,8 14,2 - 14,2 - 

A. xilosoxidans - 28,5 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 

C. violaceum - - - - - - 28,5 28,5 

   (-) não foi verificada ocorrência da bactéria 
CN = Contaminação natural; UV = Tratados com irradiação ultravioleta 
 
 
 

Após 24 horas, nos ovos com e sem tratamento de irradiação ultravioleta, foram 

identificadas as mesmas bactérias inicialmente verificadas nas cascas dos ovos provenientes do 

ninho.  A utilização de tratamento de irradiação ultravioleta nas cascas de ovos de emas não 

reduziu a frequência microbiológica e não alterou perfil de contaminação (Tabela 2), indicando 

que a utilização prévia dessa técnica, utilizada para desinfetar os ovos, não apresentou efeito.  

A utilização de irradiação ultravioleta é comumente usado na inativação da população 

bacteriana presente em cascas de ovos limpos ou recentemente contaminados15. De Reu et al.16, 

em pesquisa com ovos de poedeiras, obtiveram reduções significativas da contaminação 

bacteriana das cascas de ovos, embora não tenha ocorrida a redução da contaminação interna 

dos ovos16. 

O fator que pode determinar a efetividade da descontaminação com uso de ultravioleta 

em uma superfície é a forma de incidência dos raios luminosos deste espectro de luz específica, 

determinado pelo princípio da propagação retilínea da luz que em meios homogêneos e 

transparentes a luz se propaga em linha reta17. 

Em relação à incidência dos raios luminosos na superfície da casca do ovo da ema, essa 

apresentou menor efetividade, o que pode ser explicado pela composição da casca e de seus 

poros. Na Figura 1 está apresentada a estrutura dos poros. 
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Figura 1 – Fotomicrografia de corte vertical da casca de ovos por meio de 
microscopia eletrônica de varredura. (A) casca de ovo de poedeira18; 
(B) casca do ovo de ema; (C) e (D) deposição mineral na abertura do 
poro de ovo de ema. 

 

 

 

Na casca do ovo de galinha (Figura 1-A)18, os poros proporcionam a comunicação entre 

o meio ambiente e o interior do ovo, de forma direta e sem obstáculos. Na casca do ovo de ema 

(Figura 1-B, C, D), a estrutura do poro é caracterizada por uma malha mineral recobrindo o 

orifício de contato com o meio ambiente. Essa complexa estrutura de proteção da abertura do 

poro pode conter microrganismos em sua malha porosa, possibilitando sua permanência e 

impedindo a efetividade dos raios ultravioleta, que só terão efeito na camada superficial da 

casca do ovo.  

Após os períodos de armazenamento de um, sete, 14 21 e 28 dias, os ovos foram 

quebrados e os microrganismos identificados nas frações da casca, membrana da casca, 

albúmen e gema, estão relacionadas na Tabela 3.  

A B 

C D 
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TABELA 3 – Porcentagem de contaminação natural de bactérias nas frações da casca, membrana, albúmen e gema em 35 ovos de emas 

armazenados a 10oC nos períodos de um, sete, 14, 21 e 28 dias 
Gênero de 
bactéria 

Casca Membrana Albúmen Gema 

 Dias de armazenamento Dias de armazenamento Dias de armazenamento Dias de armazenamento 

 1 7 14 21 28 1 7 14 21 28 1 7 14 21 28 1 7 14 21 28 

P. mirabilis 71,4 42,6 57,4 42,8 71,4 28,5 42,6 57,4 100 57,1 - - 42,8 100 57,1 - - 42,8 100 42,8 

P. vulgaris - 14,2 - - - 14,2 14,2 - - 28,5 14,2 - - - 42,8 14,2 - - - 42,8 

C. freundii 85,7 42,8 42,8 28,5 57,1 42,8 14,2 28,5 28,5 57,1 42,8 14,2 28,5 28,5 42,8 14,2 - 57,1 28,5 28,5 

A. xilosoxidans - 42,8 - - 42,8 14,2 28,5 - - 42,8 14,2 14,2 - 14,2 42,8 14,2 14,2 - 14,2 - 

S. odorifera 14,2 - - - - - - - - - - 14,2 - - - - - - - 14,2 

C. violaceum - 14,2 14,2 - - - - 14,2 - 14,2 - - - - 14,2 28,5 - - - 14,2 

S. maltophilia 14,2 - - 28,5 42,8 - - - 28,5 14,2 - - - 28,5 14,2 - - - 28,5 14,2 

P. stuartii 42,8 28,5 14,2 14,2 28,5 - - - - 14,2 - - - - 14,2 - - - - - 

Pseudomonas 28,5 - - 14,2 14,2 28,5 - - 14,2 42,8 14,2 28,5 - 14,2 57,1 14,2 28,5 - 14,2 57,1 

Enterobacter  57,1 - 57,1 28,5 - - 14,2 28,5 28,5 - 28,5 42,8 - 14,2 28,5 - - - 14,2 28,5 

 (-) não foi verificada ocorrência da bactéria 

9 
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A bactéria Proteus mirabilis foi isolada em todos os períodos, com variação na 

frequência nos ovos, sendo que aos sete dias foi isolada somente nas frações da casca e da 

membrana da casca sem atingir o albúmen e a gema. A partir de 14 dias todas as frações 

apresentaram contaminações. Verificou-se que Proteus mirabilis aumentou sua frequência no 

armazenamento apresentando o máximo de contaminação (100%) nas frações de membrana, 

albúmen e gema aos 21 dias, e que conseguiu penetrar para o interior do ovo. 

 A contaminação por Proteus vulgaris foi isolada nas frações de casca e membrana, aos 

sete dias (14,2%), diminuindo sua frequência para os períodos posteriores. O perfil indicou que 

esse microrganismo é inativado até os 21 dias em temperatura de 10oC. Aos 28 dias, quando as 

contaminações aumentaram no albúmen e na gema (42,8%), indicaram que para esse período, 

conseguiram se desenvolver nas frações mais internas do ovo. 

 Os ovos apresentaram contaminação por Citrobacter freundii nas frações internas antes 

do armazenamento. Aos sete dias não foram detectadas somente nas gemas. A partir dos 14 

dias houve aumento em todas as frações. Esse perfil determinou que a temperatura utilizada 

(10oC) não foi eficiente no controle desse microrganismo mesófilo. 

Aos sete dias, Alcaligenes xilosoxidans apresentou aumento de frequência nas cascas 

(42,8%) e presença em todas as frações. Aos 14 dias houve redução de sua frequência (0%), 

voltando a aumentar aos 21 dias no albúmen (14,2%) e na gema (14,2%), e aos 28 dias além da 

presença interna em membrana (42,8%), albúmen (42,8%) voltou a contaminar a casca (42,8%). 

A temperatura utilizada foi eficiente no controle do microrganismo até 14 dias. 

Serratia odorífera foi isolada no início do armazenamento no albúmen (14,2%). No 

decorrer do tempo, entre 14 e 21 dias não foi possível verificar sua presença nas frações dos 

ovos. Aos 28 dias houve a penetração para a gema (14,2%), demonstrando o controle eficiente 

desse microrganismo até 21 dias. 

 Cromobacterium violaceum foi isolada na casca dos ovos (14,2%) no início do 

armazenamento. Aos sete e 14 dias, ocorreu a penetração dessa para membrana (14,2%). Aos 

28 dias não estavam mais presentes nas cascas, porem foram detectadas na membrana (14,2%), 

no albúmen (14,2%) e na gema (14,2%). Pode-se verificar controle de contaminação eficiente 

desse microrganismo até 21 dias. 

 Stenotrophomonas maltophilia foi isolada no início do armazenamento na casca 

(14,2%), não sendo isolada até os 14 dias e aos 21 dias foram novamente isoladas nesta fração 
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do ovo.  Nas frações da membrana, albúmen e gema não foi isolada esta bactéria até os 14 dias, 

porém a partir do 21º dia todas as frações do ovo apresentaram contaminações com frequência 

de 28,5% e uma redução para 14,2% aos os 28 dias.  

 Providência stuartii foi isolada somente na fração da casca até 21 dias com frequência 

de 14,2%. Aos 28 dias ocorreu aumento de frequência casca (28,5%) e penetração para as 

frações da membrana (14,2%) e albúmen (14,25%). O perfil demonstrou que nas condições do 

experimento os ovos de emas permanecem livres desse microrganismo nas frações internas até 

21 dias. 

 A contaminação por Pseudomonas spp., inicialmente isoladas nas frações internas 

(28,5%), sofreu declínio entre sete e 14 dias (0%). Aos 21 dias foi verificada a presença em 

todas as frações dos ovos com frequência de 14,2% e aumento na membrana (42,8%), no 

albúmen (57,1%) e gema (57,1%). No início do armazenamento houve a redução de sua 

frequência pela temperatura na estocagem (10oC), porém devido à amplitude de temperaturas 

que esta bactéria pode se desenvolver (5oC-42oC)19 como também apresentar boa 

adaptabilidade de crescimento em temperaturas de refrigeração (9oC-12oC)20, após os 14 dias 

houve condições estáveis de temperatura e proliferaram no interior do ovo.  

 A contaminação por Enterobacter sp. sofreu variações nos períodos de armazenamento, 

com um perfil de contaminação inicialmente nas frações de casca e membrana da casca, não 

contaminando as frações internas do ovo (albúmen e gema) até os 14 dias. Aos 21 dias todas as 

frações estavam contaminadas e aos 28 dias foi observado o aumento da frequência dessa 

bactéria nas gemas.  

De Reu et al. 21 estudaram o movimento das bactérias através da casca para o interior de 

ovos e verificaram que as cepas bacterianas selecionadas recuperadas do conteúdo do ovo;  

Alcaligenes sp., Serratia marcescens, Pseudomonas sp., Salmonella e também que bactérias 

Gram-negativas, móveis e não agrupadas penetram mais freqüentemente as cascas de ovos e 

foram capazes de penetrar com maior frequência após aproximadamente cinco dias. O primeiro 

organismo a penetrar as cascas de ovos foi Pseudomonas sp. (60%) e Alcaligenes sp. (58%) 

seguido de Salmonella  (43%). Observaram tambem que em ovos inteiros com contaminação 

microbiológica interna, a contaminação bacteriana na casca foi significativamente maior em 

comparação com cascas de ovos não contaminados internamente21. 

No presente estudo, verificou-se que as bactérias identificadas possuíram capacidade de 

penetração e frequências especificas para cada período de tempo testado, porém algumas 

apresentaram maior poder contaminante, como Proteus mirabilis que aos 21 dias representou 
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frequência de 100%; Proteus vulgaris que conseguiu penetrar as frações de albúmen e gema 

aos 28 dias com alta frequência de ocorrência (42,8%) e Pseudomonas spp. que aumentou suas 

frequências para todas as frações a partir de 21 dias, sendo alta aos 28 dias nas gemas (57,1%). 

Pode-se observar também que, no final do armazenamento, a comunidade bacteriana mostrou 

uma redução na diversidade, enquanto sua abundância aumentou, possivelmente devido à 

vantagem de algumas espécies. Em ovos de espécies como o pombo-correio ( Columba livia) 

de galinhas poedeiras (Gallus gallus), também ocorre essa diminuição em diversidade com o 

tempo de armazenamento ou de incubação22. 

 Os resultados da inoculação experimental por Salmonella Gallinarum em ovos de emas 

estão representados na Tabela 4. 

 

TABELA 4 – Presença de Salmonella Gallinarum nas frações de casca, membrana da 
casca, albúmen e gema de ovos de emas armazenados por até 28 dias a 
10oC, inoculados experimentalmente após a colheita 

 Fração do ovo 
Tratamentos Casca Membrana Albúmen Gema 
 n(1)/N(2) % n/N % n/N % n/N % 

1   dia 7/7 100 - - - - - - 

7   dias 4/7 71,4 2/7 28,5 - - - - 

14 dias 4/7 71,4 2/7 28,5 - - - - 

21 dias   4/7   71,4  2/7  28,5 2/7 28,5 1/7 14,2 

28 dias - - - - - - - - 

   (-) não foi verificada ocorrência da bactéria 
   (1)  amostras positivas;  

 (2)  total de amostras 

 

 Nos ovos colhidos nos ninhos não foi detectado nenhum sorovar proveniente do 

criatório. Os ovos inoculados, testados no primeiro dia após o procedimento, apresentaram 

100% do inóculo nas cascas, certificando a inoculação experimental. Aos sete dias de 

armazenamento 71,4% dos ovos apresentaram Salmonella nas cascas e 28,5% com presença na 

membrana interna da casca, entretanto não foram detectadas nos albumens e gemas. Aos 14 

dias, o perfil não sofreu alteração nas frações de casca e membrana e nas frequências de 

ocorrência. Aos 21 dias as frequências permaneceram as mesmas nas cascas (71,8%) e nas 

membranas da casca (28,5%), porém foram isoladas nos albumens com frequência de 28,5% e 
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nas gemas (14,8%). Aos 28 dias de armazenamento, não foi detectada nenhuma contaminação 

nas frações dos ovos. 

 Os resultados obtidos de frequências de Salmonella Gallinarum sugerem que as 

barreiras físicas e químicas dos ovos contra a penetração por microrganismos pela casca, 

membranas e componentes antimicrobianos do albúmen6 foram eficazes até os 14 dias de 

armazenamento. Apesar da barreira imposta pela casca, com frequências da Salmonella de 

quatro em sete ovos (71,4%) nos períodos de sete, 14 e 21 dias, quando comparadas com as 

membranas, essas reduziram expressivamente sua frequência (28,5%). Somente aos 21 dias 

foram detectadas nas frações internas do ovo, com frequência de 28,5% para albúmen e 14,2% 

para gema.   

Para outros sorovares, como Salmonella Enteritídis, Pinto & Silva23 verificaram que não 

houve contaminação em ovos de galinhas armazenados a 8oC até 14 dias. A penetração para o 

interior do ovo de ema armazenado a 10oC foi verificada acima de 30 dias24. Os dados 

verificados em literatura e os resultados do presente experimento, indicam que o sorovar 

Salmonella Gallinarum apresenta maior capacidade de contaminação nos ovos, comparado aos 

outros sorovares.  

 

 

4. CONCLUSÕES 

Ovos de emas apresentam perfil de contaminação microbiológica de acordo com a 

ocorrência em locais de postura. A irradiação de ultravioleta UVC não é eficiente na 

descontaminação das cascas destes ovos. As bactérias (Citrobacter freundii e Pseudomonas 

spp.) Gram-negativas aeróbicas mesófilas não são inibidas eficientemente em temperatura de 

10oC em ovos de emas. Ovos de emas devem ser armazenados por período de até 21 dias. A 

membrana interna da casca desempenha uma barreira eficiente à contaminação por Salmonella 

Gallinarum até os 14 dias. Aos 28 dias ocorre a inativação dessa bactéria nos ovos de emas. 
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CAPITULO 4 - PROTEOMA DE ALBÚMEN E GEMA DE OVOS DE EMAS (Rhea 
americana) 

 

RESUMO 

Os ovos de diferentes espécies de aves possuem em sua composição proteínas de alto valor 
biológico. Muitas das proteínas localizadas neste complexo fluido permanecem ainda não 
caracterizadas. Novas proteínas podem ser identificadas apresentando características 
antimicrobianas, proteínas de transporte, ou fatores de crescimento. O objetivo do experimento 
foi identificar as proteínas constituintes dos ovos de emas e perfil de degradação nos períodos 
de armazenamento de sete, 14, 21 e 28 dias utilizando as técnicas de proteômica. Das proteínas 
identificadas no albúmen, muitas não puderam ser relacionadas aos processos biológicos 
específicos dos ovos, pois não eram conhecidas e estudadas. As proteínas conhecidas e 
estudadas nos ovos, a ovalbumina foi isolada em 17 variantes moleculares, com pesos 
moleculares entre 38-50 KDa e pontos isoelétricos entre 3,86-7,94 KDa. A proteína TENP foi 
isolada em nove variantes com pesos moleculares variando entre 49-50 KDa e pontos 
isoelétricos entre 3,92-7,74 KDa. A lisozima apresentou sete variantes com peso molecular 
entre 18-27 KDa e ponto isoelétrico entre 4,08-9,87 KDa. A degradação proteica nos albumens 
foi observada a partir dos 14 dias de armazenamento e nas gemas a partir de 21 dias. Várias 
proteínas foram identificadas pela primeira vez, não sendo conhecidas ou estudadas suas 
atuações biológicas nos ovos de emas.  
 

Palavras-chave: aves, bactericida, isoformas, propriedades funcionais, proteína 

 

ABSTRACT 

The eggs of different birds have in their composition proteins of high biological value. Many 
of the proteins located in this complex fluid remain yet uncharacterized. New proteins can be 
identified with antimicrobial characteristics, transport proteins, or growth factors. The objective 
of the experiment was to identify the proteins constituting the rhea eggs and degradation profile 
in the storage periods of seven, 14, 21 and 28 days using the proteomics. The proteins identified 
in the egg white, many could not be related to the specific biological processes of the eggs, 
since they were not known and studied. The proteins known and studied in eggs, ovalbumin 
was isolated in 17 molecular variants, with molecular weights between 38-50 KDa and 
isoelectric points between 3.86-7.94 KDa. The TENP protein was isolated in nine variants with 
molecular weights ranging from 49-50 KDa and isoelectric points between 3.92-7.74 KDa. 
Lysozyme presented seven variants with molecular weight between 18-27 KDa and isoelectric 
point between 4.08-9.87 KDa. Protein degradation in the egg whites was observed from 14 days 
of storage and in the yolks from 21 days. Several proteins were identified for the first time, their 
biological performances in the eggs not being known or studied in rhea eggs. 
 

Keywords: bactericidal, birds, functional properties, isoforms, protein 

 

 



64 
 

 

1.  INTRODUÇÃO 

O ovo se constitui em uma composição nutritiva com a finalidade de prover todas as 

necessidades para desenvolvimento de um embrião. Essa composição depende da espécie de 

ave que o produziu, de fatores relacionados à fisiologia, do aporte nutricional, de condições 

ambientais e práticas de manejo1. Devido à alta qualidade nutricional e propriedades funcionais, 

o albúmen e a gema dos ovos são utilizados pela indústria de alimentos em produtos 

processados para o consumo humano2. 

As proteínas do albúmen são de alta qualidade quando comparadas a outras fontes 

proteicas. Suas proteínas isomorfas e seus hidrolisados também possuem várias bio-atividades, 

como fatores antimicrobianos, imunomoduladores, anticancerígenos, anti-hipertensivo e 

atividades antitrombóticas2,3. A gema de ovo também contém uma quantidade significativa 

proteínas além de lipídeos, vitaminas e minerais4. 

Diversas espécies de aves produzem ovos com potencial de consumo humano. Os 

aspectos químicos qualitativos e a poli funcionalidade dos ovos dependem da genética utilizada 

para a produção e dos sistemas alimentares aos quais essas aves estão submetidas, determinando 

a sua composição química, o teor de proteína, ácidos graxos, minerais e vitaminas5. A maioria 

dos avanços na indústria de ovos envolvem a modificação da composição do ovo, através de 

regimes de alimentação de galinhas6.  

O conhecimento da composição química e propriedades físico-químicas do albúmen e 

da gema de ovos são necessários para avaliar as propriedades funcionais e biológicas atribuídas 

aos seus componentes específicos. Muitas das proteínas localizadas neste complexo fluido 

biológico permanecem ainda não caracterizadas, senão desconhecidas. Das proteínas 

geralmente referenciadas em ovos, algumas não são completamente caracterizadas7 ou ainda 

identificadas em menor ocorrência8-10. Sun et al.11 identificaram 52 proteínas comuns em ovos 

de frango doméstico, pato, ganso, peru, codorna e pombo, e outras diferentes. Com isso, além 

das proteínas já conhecidas e utilizadas comercialmente como a lisozima e a ovotransferrina, 

novas proteínas podem ser identificadas apresentando características antimicrobianas ou 

antivirais, proteínas de transporte, ou fatores de crescimento. Essa investigação exige métodos 

específicos para separação e caracterização12, 13. 

Há um grande potencial para a identificação das proteínas do albúmen e da gema de 

ovos relacionados às suas propriedades funcionais e antibacterianas14, através de técnicas de 

alta resolução para análise do proteôma e proteômica, como a eletroforese e a espectrometria 



65 
 

 

de massa atômica, que vêm sendo utilizadas com êxito para a caracterização das proteínas de 

ovos 15. 

Investigações das alterações proteicas em ovos através de análise proteômica, usando 

eletroforese bidimensional seguido por espectrometria de massa, identificaram a ocorrência e 

diferenças de abundância das proteínas para períodos de armazenamento e diferentes 

temperaturas16, evidenciando a degradação da ovalbumina, e o aumento na formação de 

complexos da ovalbumina, além da diminuição nas proteínas da família da lipocalina17. 

Devido à necessidade de conhecimento da composição de ovos de emas (Rhea 

americana) e o uso das metodologias mais apuradas para identificação proteica da composição 

desses ovos, foi realizado o experimento com o objetivo de isolar e caracterizar as proteínas nas 

frações de albúmen e gema, bem como, identificar suas variantes morfológicas (isoformas) e 

alterações no tempo de armazenamento, com a utilização de técnicas de proteômica como a 

eletroforese SDS-PAGE, eletroforese bidimensional e espectrometria de massa. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 O experimento foi desenvolvido no Laboratório de Biologia Molecular, Instituto de 

Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás. Foram utilizados de 35 ovos inférteis, 

em delineamento inteiramente casualizado, distribuídos em cinco grupos compostos por sete 

ovos; um grupo controle analisado fresco e os demais submetidos a períodos de armazenamento 

de sete, 14, 21, 28 dias, mantidos refrigerados a 10ºC e 86% de umidade relativa. Para cada 

período de armazenamento os ovos foram quebrados e uma amostra foi composta para fração 

de albúmen e gema separadas. Estas amostras foram analisadas através das técnicas de 

eletroforese SDS, eletroforese bidimensional e espectrometria de massa atômica. 

 As proteínas das amostras de albúmen e gema utilizadas nas eletroforeses foram 

quantificadas pelo método de Bradford18 (anexo 1). Foi utilizada a curva padrão para o preparo 

das amostras na quantificação (Tabela 1). 

 

 

 

 



66 
 

 

TABELA 1 – Valores para curva padrão de preparo das amostras para 
quantificação pelo método Bradford 

Diluição BSA H2O tampão 

B - 4 mL 

1 4 mL - 

0,5 2 mL - 

0,25 1 mL 3 mL 

0,125 0,5 mL 3,5 mL 
 

 

2.1 Eletroforese SDS-PAGE (unidimensional) 

 As amostras das proteínas solúveis foram submetidas a aplicação em gel de 

poliacrilamida, segundo protocolo SDS-PAGE, em suas frações separadas de albúmen e gema, 

para a avaliação do perfil proteico dos tratamentos de armazenamento. 

 Foram preparados os géis em diferentes concentrações de poliacrilamida. A porção 

inicial do gel de empilhamento foi preparado na concentração de 4%, onde as amostras foram 

aplicadas. O gel de resolução para separação das proteínas por peso molecular foi preparado 

em concentração de 20%. A Tabela 2 apresenta a composição das soluções em diferentes 

concentrações utilizadas no experimento. 

 

TABELA 2 – Reagentes para preparação de gel para eletroforese SDS-PAGE 

Reagentes Gel 4% Gel 12% 

Acri:Bis (39:1) 600 µg 4,60 mL 

Tris HCl 2M pH 8,8 519 µg 3 mL 

H2O bidestilada 4,20 mL 6,8 mL 

SDS 20% 120 µg 390 µg 

P. A. 10% 60 µg 60 µg 

TEMED 9 µg 12 µg 

  

 

Para cada amostra das frações foram coletados 35 mg e homogeneizado em 1000 mL 

de água mili-Q. Depois de quantificadas pelo método de Bradford, as amostras foram 
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submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida SDS-PAGE, procedimento de preparação e 

corrida dos géis segundo LAEMMLI (1970)19. Para a preparação das moléculas, quebra de suas 

ligações dissulfídicas e carregamento das proteínas das amostras, adicionou-se tampão de 

preparação, contendo 3,0 mL de água destilada, 1,0 mL de solução Tris-HCl (pH 6,7), 1,6 mL 

de glicerol, 1,6 mL de SDS 10%, 0,4 mL de β-mercaptoetanol e 0,4 mL da solução de 0,5% de 

azul de bromofenol. A proporção utilizada de amostra e tampão foi de 1:3 (v/v). 

Depois de preparadas foram fervidas durante 10 minutos, mantidas em gelo e 

posteriormente aplicadas no gel de poliacrilamida. A eletroforese foi conduzida em sistema 

vertical à corrente constante de 15 mA em tensão de 100 V. Foram utilizados marcadores de 

peso molecular GE health life® (anexo 2), para os padrões de proteínas estudadas. O 

procedimento foi realizado à temperatura ambiente, por quatro horas, até a saída do conteúdo 

do gel, e posteriormente os géis foram submetidos a de coloração com coomassie blue e 

descoloração. 

Para a coloração do gel com Coomassie, foi utilizada solução de 0,5 g de Coomassie 

azul brilhante R-250 em 500 mL, em um período de 24 horas (overnight). Para descorar o gel, 

foi utilizada solução de 20% de metanol, 10% de ácido acético e 70% de água destilada, mantido 

em agitador vertical durante toda a noite (overnight), para descoloração uniforme do gel. 

 O marcador molecular utilizado apresenta o padrão de bandas do gel de poliacrilamida 

utilizado, relacionados às bandas proteicas estudadas nas amostras de albúmen e gema dos ovos, 

contendo proteínas de pesos moleculares entre 14,4 até 97 KDa. A Tabela 3 as proteínas 

constituintes do marcador molecular, seus pesos moleculares e suas respectivas referências. 

 

TABELA 3 - Proteínas constituintes do marcador molecular (GE health life®) 

   Proteína Massa Molecular 
(Da) 

Rf 

   Fosforilase b 97.000 0,07 

   Albumina 66.000 0,13 

   Ovalbumina 45.000 0,25 

   Anidrase carbonica 30.000 0,46 

   Inibidor trypsina 20.000 0,67 

   Alfa-Lactoalbumina 14.400 0,89 
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2.2 Eletroforese bidimensional (2D) 

 As amostras de albúmen e gema de ovos preparadas para a análise em eletroforese SDS-

PAGE também foram submetidas a análise de eletroforese bidimensional (Eletroforese 2D), 

para separação das frações proteicas em seus pontos isoelétricos (primeira dimensão) e pesos 

moleculares (segunda dimensão). 

 Para separação em primeira dimensão, as amostras (extratos proteicos) foram 

centrifugadas por cinco minutos a 14.000 rpm em temperatura de 4oC. Foi pipetado o 

sobrenadante para um novo tubo. Em 100 mL de sobrenadante separado, foi adicionado 300 

mL de solução precipitante (2-D Clear Up Kit GE Healthcare®), agitando a solução por inversão 

e mantida por 15 minutos em gelo. 

 Após 15 minutos em gelo, foi adicionado solução co-precipitante com o volume 

correspondente a três vezes o volume inicial da amostra (900 µl) e agitado em vórtex. Foi então 

centrifugado a 10.000 rpm por 10 minutos a 4oC. Foi descartado o sobrenadante, centrifugado 

novamente por um minuto e retirado todo sobrenadante remanescente. 

 No material precipitado foi adicionado 40 µl de co-precipitante e sem ressuspender o 

pellet precipitado, foi centrifugado por cinco minutos a 10.000 rpm. O sobrenadante foi 

descartado, ao pellet precipitado foi adicionado 30 µl de água mili-Q, agitado em vórtex até 

esse dispersar. Após a dispersão completa do pellet, adicionou-se um mL de “wash buffer” 

gelado e cinco µl de “wash addictive”, agitando em vórtex até dispersão. 

 Os extratos obtidos após os procedimentos de purificação, foram armazenados a -20oC. 

Após 24 horas, as amostras foram preparadas para o uso, centrifugadas por 10 minutos a 10.000 

rpm a 4oC. O sobrenadante foi descartado e o pellet foi suspendido com solução de hidratação 

composta por 0,0025g de DTT 65 mM, 0,005g de CHAPS 2%, 1,25µl de IPG buffer 0,5%, 

traços de azul de bromofenol e solução mix de ureia/tiouréia (0,105g ureia 7M, 0,0381 g tioureia 

2M, 0,25 água mili-Q q.s.p.), agitando em vórtex por uma hora. 

 A solução foi centrifugada por cinco minutos a 12.000 rpm em temperatura de 4oC, e 

250 µl do sobrenadante foi aplicado no sarcófago para analise em IPGphor. Sobre a alíquota 

aplicada no sarcófago foi colocada a tira para IPG e mantido em temperatura ambiente por 30 

minutos para absorção pelo gel da tira IPG. A tira dentro do sarcófago foi coberta com 400 µl 

de óleo mineral, o sarcófago foi tampado e posicionado no equipamento IPGphor e programado 

para a separação por ponto isoelétrico das proteínas constituintes da solução.  
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 Após 36 horas no IPGphor, o sarcófago foi retirado do equipamento, o excesso de óleo 

foi retirado, e a tira IPG foi lavada, e tratada para equilibrar e alquilar. Foi utilizado 0,025 g de 

DTT (0,5%) para cinco mL de tampão mantidos em agitação suave durante 40 minutos. A 

solução de DTT foi substituída por solução de 0,0125 g (2,5%) de iodoacetamida e mantida em 

agitação suave por 40 minutos. Após o equilíbrio e a alquilação, a tira foi lavada com tris-

glicina e posicionada sobre o gel previamente preparado nas placas de vidro para separação das 

proteínas em eletroforese de segunda dimensão. 

 Para a segunda dimensão, o gel de acrilamida para separação das proteínas por pesos 

moleculares diferentes (analise bidimensional), foi composto de acordo com a formulação dos 

reagentes apresentados na Tabela 4, seguindo o protocolo para preparação de gel de 

poliacrilamida (anexo 3). Os géis obtidos foram analisados através do software Imagemaster 7 

(Imagemaster 2D platinum 7 GE Healthcare Life Sciences®). 

 

 
TABELA 4 – Reagentes para preparação de gel para eletroforese 

bidimensional (2D) 

            Reagente Quantidades 

Tris-HCL pH 4,8 12,5 mL 

Bis-Acrilamida 30% 20 mL 

H2O Milli-Q 16,95 mL 

P. A. 10% 500 µL 

TEMED 50 µL 
 

 

2.3 Digestão tríplice e espectrometria LC/MS 

Em camara de fluxo, cada região dos géis (“spots”) contendo as proteinas separadas por 

eletroforese bidimensional foi cortada, acondicionada separadamente e tratada para 

identificação peptidica em espectrometro LC/MS.  Os “spots” foram lavados duas vezes com 

100 µL de agua Mili-Q, agitados em vortex por dois minutos e descartado o sobrenadante, 

ressuspensos em 100 µL de acetonitrila (ACN) 100%, incubados por cinco minutos e secos em 

vácuo rápido. 
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Os “spots” foram então reduzidos com DTT 10 mM em 25 mM de bicarbonato de 

amônio, agitados em vortes e mantidos em termobloco a 56oC por uma hora. Foi descartado o 

sobrenadante e alquilados com iodoacetamida 55 mM e mantidos por 45 minutos em 

temperatura ambiente abrigados de luz. O sobrenadante foi removido e os “spots” foram 

lavados com 100 mL de bicarbonato de amónio em vortex durante 10 minutos. 

O sobrenadante foi removido e os “spots” foram desidratados em 100 mL de solução 

contendo bicarbonato de amónio 25 mM / ACN a 50% (v / v), submetido a vortex durante cinco 

minutos e centrifugado. Posteriormente, foram secos em vácuo rápido e adicionada solução de 

tripsina 30 µL / mL (tripsina modificada em sequência, Promega®, Madison, WI, EUA) 

seguindo-se um passo de reidratação no gelo a 4°C durante 10 minutos. O sobrenadante foi 

removido, foram adicionados 25 mL de bicarbonato de amónio 25 mM e incubado a 37°C 

durante 16 horas para a digestão.  

Após a digestão, o sobrenadante foi colocado em um tubo limpo, em seguida foram 

adicionados 50 µL de ACN a 50% (v / v) e ácido trifluoroacético 5% (v / v) (TFA) ao “spot” e 

esse foram submetidos a vortex por 30 minutos e posterior sondagem durante cinco minutos, e 

o sobrenadante foi adiconado ao anteriormente separado em tubo. As amostras foram secas em 

um vácuo de velocidade, os péptidos foram solubilizados em 10 mL de água ultrapura e as 

amostras foram posteriormente purificadas em pontas de pipeta ZipTipH (pontas de pipeta 

ZipTipsH C18, Millipore®, Bedford, MA, EUA). 

Dois microlitros de cada amostra de péptido foram depositados em recipiente alvo de 

cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas (LC/MS) e a mistura de peptideos 

foi coberta com dois mL de solução de matriz (10 mg / ml de matriz de ácido a-ciano-4-

hidroxicanamicano em 50% (v / v) de ACN e 5% (v / v) de ácido trifluoroacético. Os espectros 

de massa foram registrados no modo reflectrônico positivo em um espectrômetro de massa 

(LC/MS) (SYNAPT, Waters Corporation, Manchester, Reino Unido). A pesquisa contra o 

banco de dados de sequencias peptidicas “Uniprot” (uniprot.com), e a analise dos resultados 

obtidos dos dados foi realizada usando o software Mascot v. 2.4 .  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Eletroforese SDS-PAGE 

Os resultados de separação proteica das frações dos ovos obtidos em gel de 

poliacrilamida unidimensional SDS-PAGE nos períodos de armazenamento estão apresentados 

na Figura 1 para a gema e na Figura 2 para o albúmen. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 – Gel poliacrilamida SDS-PAGE 12% das proteínas da gema de ovos 
de emas em diferentes períodos de armazenamento. 
Legenda: MM=marcador molecular; A=1 dia; B=7 dias; C=14 dias; D=21 
dias; E=28 dias para gemas de ovos de emas. E=7 dias; F=14 dias; G=21 
dias; H=28 dias para albúmen de ovos de emas.  
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FIGURA 2 – Gel poliacrilamida SDS-PAGE 12% das proteínas do albúmen de 

ovos de emas em diferentes períodos de armazenamento. 
Legenda: MM=marcador molecular; A=1 dia; B=7 dias; C=14 dias; D=21 
dias; E=28 dias para gemas de ovos de emas. E=7 dias; F=14 dias; G=21 
dias; H=28 dias para albúmen de ovos de emas.  

 
  

 Após a execução da eletroforese, os pontos proteicos isolados no gel foram separados, 

tratados de acordo com o protocolo de digestão tríplice e espectrometria LC/MS para atestar 

suas identidades, de acordo com a sequência peptídica. No Quadro 1 estão relacionadas as 

proteínas da gema e no Quadro 2 as proteínas do albúmen, identificadas em cada ponto do gel 

“spot”, seus referentes pesos moleculares e os dados de acesso ao banco proteico, score, 

porcentagem de sequenciamento (sequência %) e peptídeos compatíveis. 

No Quadro 1, os pontos (spots) 1 e 2 do gel, analisados em espectrometria, apresentaram 

proteínas que não foram identificados através do banco de proteína utilizado. O ponto 3 

identificou a proteína Peroxissoma (PEX26), provavelmente requerida para importação de 

proteína em peroxissomos, âncoras PEX1 e PEX6 para membranas de peroxissoma, 

possivelmente para formar complexos de ATP ATPase heteroméricos necessários para a 

importação de proteínas em peroxissomos20. Nos pontos 3 e 4 foram identificadas Serum 

albumina. O ponto 4 e 6 correspondeu a Calponina 2, não sendo referida sua ação para ovos, 
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porém a interação da calponina com a actina inibe a atividade de actgiosina Mg-ATPase, na 

modulação de contração muscular. No ponto 5 foi identificada queratina tipo 1, relacionada a 

atividades estruturais moleculares; foi identificada também ADP ribossilação fator1, 

relacionada a transdução de sinal mediada por GTPase; Rab-like 3 e Fosfoproteína secret-24 

No Quadro 2 os pontos (spots) 7 e 8 do gel, analisados em espectrometria, não foram 

identificadas proteínas através do banco de dados utilizado para a certificação da identidade 

através da sequência peptídica obtida. No ponto 9 foi identificada Queratina tipo 2 envolvida 

em atividades moleculares; protein red, componente celular e Calponina tipo 2 relacionada a 

metabolismo iônico. A proteína TENP, uma proteína do ovo relacionada à família de proteínas 

de atividade bactericida (10, 12, 13, 14, 15) 21. Nos pontos 11 e 13 foram identificadas 

ovalbumina (OVA), a principal proteína encontrada no albúmen do ovo, constituindo 

aproximadamente 54% da proteína total que possui sequência e homologia tridimensional para 

a superfamília das serpinas, mas ao contrário da maioria das serpinas não é um inibidor de 

serina protease22. No ponto 16, foi identificada lisozima g, proteína bactericida relacionada a 

atividades proteolíticas da membrana plasmática de bactérias.  

 

QUADRO 1 – Proteínas identificadas através de espectrometria LC para gema de ovo de ema, 
referência no banco de proteínas Uniprot 

 

 

No. 
spot 

MM. Acesso banco 
Proteína 

Descrição da proteína Score Sequência 
(%) 

Peptídeos 
compatíveis 

1 88 F1NV02 Apolipoproteina B  66 2 2 
1 73 - Não identificado - -  -  
 62 - Não identificado - - - 
2 67 A0A093I422 Serum albumina 187 11 5 

67 A0A093H023 Proteína TENP  93 7 3 
3 66 A0A093I422 Serum albumina 280 12 7 
3 56 A0A093HXY7 Peroxissoma proteina 26 172 4,68 1 
4 64 A0A093I422 Serum albumina 119 7 5 
4 52 A0A093H4Z4 Calponina-2  202 12,05 1 
5 47 A0A093I9X8 Queratina tipo 1 158 17,01 1 
5 47 A0A093JW04 ADP riboxi-fator 1 106 21,51 1 
5 51 A0A093GYW5 Rab-like 3  94 15 2 
5 51 A0A093I123 Fosfoproteína secret-24  131 7 1 
6 43 A0A093H4Z4 Calponina-2  282 12 1 
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QUADRO 2 - Proteínas identificadas através de espectrometria LC/MS para albúmen de ovo 
de ema, referência no banco de proteínas Uniprot 

No. 
spot 

MM. Acesso banco 
Proteína 

Descrição da proteína Score Sequência 
(%) 

Peptídeos 
compatíveis 

7 - - Não identificado - - - 
8 97 - Não identificado - - - 
9 81 A0A093GXZ1 Queratina tipo 2 78 2,99 1 
9 81 A0A093HXL2 Proteína red 53 8,37 1 
9 81 A0A093HNB5 Calponina homol prot 1 51 4,89 1 
10 64 A0A093H023 Tenp 60 5,59 2 
11 56 A0A093HVD1 Ovalbumina 441 10,92 3 
11 56 A0A093HZI4 Familia Sec1 proteína 2 144 6,16 1 
12 50 A0A093H023 Tenp 111 2,24 1 
13 42 A0A093H023 Tenp 640 12,75 2 
13 42 A0A093HVD1 Ovalbumina 101 5,68 1 
14 36 A0A093H023 Tenp 640 5,59 2 
15 27 A0A093H023 Tenp 60 5,58 1 
16 13 A0A093JCK8 Lisozima 217 14,83 2 

 

 

 Nos pontos separados no gel de eletroforese unidimensional (SDS_PAGE) para a gema 

(Figura 1) e para o albúmen (Figura 2), e as proteínas identificadas para a gema (Quadro 1) e 

para o albúmen (Quadro 2), algumas proteínas não foram identificadas e não foi possível 

verificar suas identidades. Devido ao fato de não existir banco proteínas para emas (Rhea 

americana), o critério de verificação foi a utilização das informações da espécie de ave ratita 

mais próxima à Rhea americana, nesse caso utilizou-se as informações disponíveis de Strutio 

camelus. 

 

3.2 Eletroforese 2D (bidimensional) 

 A Figura 3 apresenta as proteínas do albúmen separadas através da técnica de 

eletroforese bidimensional pelos pesos moleculares e pontos isoelétricos; os 40 pontos 

analisados estão representados na Figura 4 e as 81 proteínas e isoformas identificadas em 

espectrometria no Quadro 3.  
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FIGURA 3 – Gel de eletroforese 2D (30:1 v/v) de albúmen de ovo de ema 

 

FIGURA 4 – Proteínas identificados em eletroforese 2D de albúmen de ovo de ema  
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QUADRO 3 - Proteínas do albúmen de ovo de ema identificadas através de espectrometria LC/MS, referência no banco de proteínas Uniprot 

No. 
spo

t 
PI. MM. 

Acesso banco 
Proteína 

Descrição da proteína Score 
Sequência 

(%) 
Peptídeos 

compatíveis 
Volume 

(%) 

1 
3,87 83 A0A093K443 Actina citoplasmática tipo 5 1921 24 5 

0,87 
3,87 83 A0A093H6X3 Actina citoplasmática 1 1811 17 4 

2 
3,92 50 A0A093HVD1 Ovalbumina 531 12 4 

6,15 3,92 50 A0A093H023 Proteína TENP  111 2 4 

3,92 50 A0A093HX07 Vasculina 159 12 2 

3 4 45 A0A093HVD1 Ovalbumina 412 11 3 6,05 

4 
4 41 A0A093HVD1 Ovalbumina 148 9 3 

6,48 4 41 A0A093JYJ4 Granzyme A 148 27 2 

4 41 A0A093HAP5 E2F fosfoproteína  63 13 1 

5 
3,86 38 A0A093HVD1 Ovalbumina 462 4 2 

6,45 
3,86 38 A0A093H3U1 Proteína não caracterizada 130 16 1 

6 
3,81 32 A0A093HBP2 Proteína fosfatase 1A  84 4 2 

6,17 
3,81 32 A0A093JPE3 Proteína PLAGL1 40 55 2 

7 
4,2 20 A0A093JCK8 Lisozima g  2217 23 5 

0,06 
4,2 20 A0A093H3U1 Proteína não caracterizada 418 16 2 

8 
4,11 21 A0A093JCK8 Lisozima g  8368 28 6 

0,05 
4,11 21 A0A093HE24 Proteína não caracterizada 410 16 2 

9 
4,74 76 A0A093K443 Actina cytoplasmática tipo 5  162 6 2 

1,24 
4,74 76 A0A093H6X3 Actina cytoplasmática 1  162 9 2 
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QUADRO 3 - Proteínas do albúmen de ovo de ema identificadas através de espectrometria LC/MS, referência no banco de proteínas Uniprot 

 
 

10 
 
 

4,88 49 A0A093HVD1 Ovalbumina 1799 10 3 

3,77 
4,88 49 A0A093HTY3 Proteína não caracterizada 1537 7 2 
4,88 49 A0A093H4Z4 Calponina 2 374 12 2 
4,88 49 A0A093KE38 Fosfodiesterase 129 6 1 
4,88 49 A0A093H7W7 Proteína EURL 121 6 1 

11 5,1 49 A0A093HVD1 Ovalbumina 616 41 5 12,17 

12 
4,79 41 A0A093HVD1 Ovalbumina 5030 12 4 

0,46 
4,79 41 A0A093JMM8 Hsp co-chao. Cdc37-1 114 3 1 

13 
4,99 41 A0A093HVD1 Ovalbumina 3524 24 5 

0,83 
4,99 41 A0A093J3E4 Reticulocalbina-1 117 18 2 

14 5,22 40 A0A093HVD1 Ovalbumina 1848 11 3 0,72 

15 
5,19 49 A0A093HVD1 Ovalbumina 861 11 3 

0,85 
5,19 49 A0A093H023 Proteína TENP  269 5 1 

16 
5,34 49 A0A093HVD1 Ovalbumina  2445 12 4 

0,86 
5,34 49 A0A093H023 Proteína TENP  666 11 3 

17 

5,61 49 A0A093HVD1 Ovalbumina 2999 12 4 

18,41 
5,61 49 A0A093HTY3 Proteína não caracterizada 1566 7 2 
5,61 49 A0A093H023 Proteína TENP  481 5 1 
5,61 49 A0A093H6X3 Actina citoplasmática 1 800 12 2 
7,44 77 A0A093H4Z4 Calponina-2  288 19 2 

18 7,44 77 A0A093HTY3 Proteína não caracterizada 124 5 1 0,11 

19 7,61 76 A0A093H4Z4 Calponina-2  192 12 1 0,15 

20 7,78 75 A0A093H4Z4 Calponina-2  144 12 1 0,11 

21 8 73 A0A093H4Z4 Calponina-2  240 12 1 0,1 
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QUADRO 3 - Proteínas do albúmen de ovo de ema identificadas através de espectrometria LC/MS, referência no banco de proteínas Uniprot 

22 8,46 75 A0A093H4Z4 Calponina-2  92 20 2 1,18 

23 8,69 72 A0A093H4Z4 Calponina-2  180 10 3 2,6 

24 
8,84 71 A0A093JDP3 Homeobox-contendo proteína 1  107 3 1 

5,16 
8,84 71 A0A093H4Z4 Calponina-2  75 19 2 

25 9,19 75 A0A093KAW2 Rho guanina nucleotídeo fator 33  263 6 1 0,77 

26 

6,35 50 A0A093HVD1 Ovalbumina 2227 24 5 

2,78 
6,53 50 A0A093HTY3 Proteína não caracterizada 441 7 2 
6,35 50 A0A093H023 Proteína TENP  463 7 2 

6,35 50 A0A093K443 Actina citoplasmática tipo 5 294 6 2 

27 

6,53 49 A0A093HVD1 Ovalbumina 2205 12 4 

2,79 
6,53 49 A0A093H023 Proteína TENP  1330 16 4 
6,53 49 A0A093HTY3 Proteína não caracterizada 1289 9 3 
6,53 49 A0A093K443 Actina citoplasmática tipo 5 162 6 2 
6,53 49 A0A093H6X3 Actina citoplasmática 1 161 6 1 

28 

6,76 49 A0A093HVD1 Ovalbumina 2280 24 4 

3,66 

6,76 49 A0A093H023 Proteína TENP  1463 13 3 
6,76 49 A0A093HTY3 Proteína não caracterizada 1784 7 2 
6,76 49 A0A093HMT8 Proteína não caracterizada 1033 23 2 
6,76 49 A0A093I1A5 Proteína não caracterizada 1033 23 2 
6,76 49 A0A093K1P7 LIM SH3 proteína 1 268 19 1 
6,76 49 A0A093JYJ4 Granzyme A 133 7 1 

29 
6,95 49 A0A093HVD1 Ovalbumina 319 10 5 

1,67 
6,95 49 A0A093H023 Proteína TENP 128 2 3 
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QUADRO 3 - Proteínas do albúmen de ovo de ema identificadas através de espectrometria LC/MS, referência no banco de proteínas Uniprot 

30 
7,74 50 A0A093HVD1 Ovalbumina  1507 26 4 

1,01 
7,74 50 A0A093H023 Proteína TENP  336 10 3 

31 6,13 35 A0A093H4Z4 Calponina-2  109 20 3 0,63 

32 6,42 35 A0A093HQ77 Proteína FAM162B  359 9 2 0,82 

33 6,79 34 A0A093HQ77 Proteína FAM162B  702 9 2 0,59 

34 7,03 34 A0A093H4Z4 Calponina-2  100 12 1 0,4 

35 4,49 19 A0A093JCK8 Lisozima g  103 20 4 0,08 

36 
4,89 18 A0A093JCK8 Lisozima g  3143 20 4 

0,15 
4,89 18 A0A093H4Z4 Calponina-2  347 12 2 

37 
5,42 17 A0A093HE24 Proteína não caracterizada 372 16 3 

0,41 
5,42 17 A0A093H4Z4 Calponina-2  102 20 1 

38 
9,77 27 A0A093JCK8 Lisozima g  217 15 3 

1,28 
9,77 27 A0A093H4Z4 Calponina-2  159 21 2 

39 9,27 19 A0A093JCK8 Lisozima g  8368 28 4 0,1 

40 9,87 19 A0A093JCK8 Lisozima g  948 20 4 1,86 
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 Das 81 proteínas identificadas (25 proteínas e suas isoformas) no albúmen do ovo de 

ema, em 17 spots foram identificadas Ovalbumina (2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 

27, 28, 29 e 30) (Quadro 3) (OVA), em diferentes isoformas, com variação de peso molecular 

(PM) entre 38-50 KDa e pontos isoelétricos (PI) entre 3,93-7,74. A ovalbumina é a principal 

proteína encontrada no albúmen23, relatada em múltiplas formas24, difosforilada (87% de 

ovalbumina), monofosforilada (12%) e não fosforilada (1%)24, 25. Sua ocorrência pode variar 

de acordo com as condições dos ovos. Guérin-Dubiard et al26, usando eletroforese 2-D, 

identificaram 11 spots proteicos correspondentes a ovalbumina em ovos não fertilizados de 

galinhas armazenados por sete dias. Qiu et al27 investigaram a variação dessa proteína em 

diferentes ovos de galinha e encontraram sete isoformas de ovalbumina em ovos fertilizados e  

uma diversidade de isoformas (20) após o armazenamento, especialmente a temperaturas mais 

elevadas17.  

A Ovalbumina (OVA) diferencialmente expressa identificadas nesse estudo, em 

albúmen de ovos de emas armazenados a 10oC por sete dias, não sofreram degradações 

relacionadas ao período. Foram designadas à família das Serpinas, as quais exibiram sequência 

homóloga da superfamília, mas ao contrário da maioria das serpinas não apresentam atividade 

inibidora da serina protease na sua forma nativa27, 28,. No entanto, são necessários estudos 

complementares para validação da função das proteínas menores dessa família na atividade 

inibidora da protease28.  

 Foram identificados sete spots correspondentes à lisozima (7, 8, 35, 36, 38, 39 e 40), em 

diferentes isoformas com PM entre 18-27 KDa e PI entre 4,08-9,87. A lisozima é encontrada 

no albúmen de ovos de emas em 2,0%29. Apresenta atividades bacterianas na hidrolise e quebra 

de ligações glicosídicas em peptidoglicanos encontrados nas paredes celulares de bactérias, 

especialmente Gram-positivas. A enzima também pode quebrar as ligações glicosídicas na 

quitina30.  

 A proteína TENP foi identificada em nove spots (2, 15, 16, 17, 26, 27, 28, 29 e 30), com 

PM entre 49-50 KDa e PI entre 3,92-7,74. Pertencem à subfamília BPIFB, e atuam como 

proteínas (antimicrobianas/bacterianas) de aumento de permeabilidade (BPI), A caracterização 

recente do proteôma de albúmen de ovo demonstrou que o TENP é uma importante proteína 

componente do ovo de galinhas, sendo identificada em albúmen31 e gema de ovos32 de galinha 

não fertilizados e no albúmen de ovos inférteis de emu33, sugerindo que a expressão desta  
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proteína é independente da fertilização. Constitui 0,1-0,5% das proteínas totais em ovos de 

galinhas e 16% em ovos de emus33, e sua expressão ocorre nas glândulas tubulares do Magnum 

do oviduto, onde ocorre síntese do albúmen34. No anexo 1 (suplementar) são apresentadas as 

sequencias peptídicas das proteínas identificadas. 

Vários spots de proteínas do albúmen de ovo de ema separados em Eletroforese 2D 

(Figura 5) e analisados por espectrometria LC/MS (Quadro 3), apresentaram proteínas não 

citadas anteriormente em ovos. Os estudos permitiram identificar proteínas que, apesar de 

serem conhecidas em funções biológicas, ainda não foram devidamente estudadas quanto à sua 

atuação nos processos em ovos. 

Foram identificadas as proteínas e suas isoformas não relatadas em ovos de emas: 

Actina cytoplasmica tipo 5 (4), actina cytoplasmica 1 (4), granzyme A (2), calponina 2 (13), 

proteína FAM162B (2). Outras proteínas foram identificadas com apenas uma variante 

morfológica: Vasculina (1), E2F fosfoproteína (1), proteína fosfatase 1A (1), proteína PLAGL1 

(1), fosfodiesterase (1), proteína EURL (1), Hsp co-chao. Cdc37-1 (1), reticulocalbina-1 (1), 

homeobox-contendo proteína 1 (1), Rho guanina nucleotídeo fator 33 (1), LIM SH3 proteína 1 

(1).  Cinco proteínas, tiveram suas sequencias peptídicas identificadas (A0A093H3U1), 

(A0A093HE24), (A0A093HTY3), (0A093HMT8), (A0A093I1A5) e um total de 12 isoformas, 

porém não são caracterizadas no banco de proteínas Uniprot. 

Para a gema de ovo de ema, no gel de eletroforese 2D obtido das proteínas separadas 

(Figura 5), os 18 spots foram isolados (Figura 6) e os resultados da identificação peptídica em 

espectrômetro das 44 proteínas identificadas estão apresentados no Quadro 4.  
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FIGURA 5 – Gel de eletroforese 2D das proteínas de gema de ovo de ema  
 

 

 

FIGURA 6 –Gel de eletroforese 2D de gema de ovo de ema (proteínas analisadas) 
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QUADRO 4 - Proteínas da gema de ovo de ema identificadas através de espectrometria LC/MS, referência no banco de proteínas Uniprot 

No. 
spot 

PI. MM. 
Acesso banco 

Proteína 
Descrição da proteína Score 

Sequência Peptídeos 
compatíveis 

Volume 
(%) 

(%) 

1 4,17 82 A0A093HSG6 Interferon alpha-2 80 18 1 6,12 

2 9,22 88 F1NV02 Apolipoproteína B  66 2 2 2,49 

3 

5,37 67 A0A093I422 Serum albumina 187 11 5 

3,4 5,37 67 A0A093KE38 Fosfodiesterase  94 2,12 2 
5,37 67 A0A093H023 Proteína TENP  93 7 3 

4 

5,63 66 A0A093I422 Serum albumina 280 12 7 

8,66 5,63 66 A0A093K443 Actina citoplasmática tipo 5 104 6,12 2 

5,63 66 A0A093H6X3 Actina citoplasmática 1 105 6,15 2 
5 7,83 68 A0A093I422 Serum albumina 92 4 6 0,04 

6 8,61 64 A0A093I422 Serum albumina 119 7 5 2,7 

7 

4,19 57 A0A093K443 Actina citoplasmática tipo 5  1921 24 2 

3,47 

4,19 57 A0A093H6X3 Actina citoplasmática 1 1811 17 2 
4,19 57 A0A093KD76 Actina alfa músculo-esquelético B 199 8 1 
4,19 57 A0A093HUZ5 Actina musculatura aórtica lisa 198 8 1 

4,19 57 A0A093GXW8 Alfa estéril TIR proteína modificada 69 9 1 
8 5,15 51 A0A093HVK2 Glutamina reguladora / proteína rica em lisina 1 51 4 2 4,4 

9 5,35 51 A0A093GYW5 Rab-like 3  94 15 2 7,29 

10 

5,52 51 A0A093I123 Fosfoproteína secretado 24  131 8 1 

6,65 5,52 51 A0A093H0Z1 SH3 e domínio cisteína contendo proteína 3 107 18 1 
5,52 51 A0A093HZM1 ADP-riboxi fator 4A 71 7 1 
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QUADRO 4 - Proteínas da gema de ovo de ema identificadas através de espectrometria LC/MS, referência no banco de proteínas Uniprot 

11 
4,16 43 A0A093H4Z4 Calponina-2  282 12 1 

8,84 
4,16 43 A0A093H5D9 Queratina tipo 2 citoesclerética 224 6 1 

12 

4,89 40 A0A093HPW9 Fosfodiesterase  221 4 1 

8,31 

4,89 40 A0A093HCX1 Transcripton fator HES-5 197 5 1 
4,89 40 A0A093HAC0 Transcripton fator HES-5 196 6 1 
4,89 40 A0A093HKN2 Transcripton fator HES-5 196 6 1 
4,89 40 A0A093HXD0 Zinco FYVE contendo domínio proteína 19 98 8 1 
4,89 40 A0A09H4Z4 Calponina 2 81 16 1 

13 

5,07 39 A0A093I344 Parvalbumina beta  147 22 2 

11,33 
5,07 39 A0A093HFY2 Citosolic. carboxipeptidade 6 129 33 2 
5,07 39 A0A09312N0 Arylamina N-acetiltransf. Isozima NAT-10 85 9 1 
5,07 39 A0A093H3A0 DNA proteína RAD50 49 3 1 

14 
5,3 39 A0A093H9F1 Espermatogênesis-associada proteína 17  151 3 1 

10,13 5,3 39 A0A093H3A0 DNA proteína RAD50 79 2 1 

5,3 39 A0A093H8T1 Proteína 172 70 6 1 

15 

5,51 39 A0A093H9F1 Espermatogênesis-associada proteína 17  118 4 2 

10,38 5,51 39 A0A093GYM2 Proteína 25 68 16 1 
5,51 39 A0A093HJX1 Fosfodiesterase  39 4 1 

16 4,63 21 A0A093H8F4 Enzima málica 172 12 1 4,4 

17 
8,69 24 A0A093HZ92 Proteína 11 domínios emp24 de transmembrana 278 11 1 

0,42 
8,69 24 A0A093I1Y4 Queratina tipo 1 citoesquelética 59 4 1 

18 
10,16 7 A0A093HID5 Apovitelenina-1  4121 47 3 

0,97 
10,16 7 A0A093HID5 Apovitelenina-1  1482 35 1 
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Em 44 proteínas (30 proteínas e suas isoformas) identificadas, algumas foram 

relacionadas a processos alergênicos em seres humanos por produtos e derivados de ovos. Das 

proteínas estudadas, em quatro spots (3, 4, 5, 6) (Quadro 5) foram identificadas como albumina 

sérica (serum albumina) em diferentes isoformas, apresentando pesos moleculares (PM) entre 

64-68 KDa e ponto isoelétrico entre 5,37-8,61. Essa proteína é também denominada alfa 

livetina, é relatada em ovos de aves domésticas (Gallus gallus) com peso molecular de 70 

KDa35, representando aproximadamente 30% dos totais da proteína da gema. No presente 

experimento, esta proteína foi identificada em aproximadamente 14,8%, indicando a ocorrência 

em menor quantidade para ovo de emas. Outra proteína associada a alergias identificada foi 

parvalbumina beta, isolada em um ponto (13), com PM de 39 KDa, PI de 5,07 e representando 

aproximadamente 11% em abundância das proteínas estudadas. 

A proteína TENP foi identificada em um ponto do gel, com PM de 67 KDa e PI de 5,37. 

Essa proteína, de comum ocorrência no albúmen dos ovos de diversas aves, também é relatada 

em sua ocorrência na fração da gema. Nos ovos de emas pesquisados no estudo, a ocorrência 

dessa proteína no albúmen foi maior (9 isoformas). 

A apovitellenina-1 foi identificada em duas isoformas, no ponto 18 (Quadro 5), com 

PM de 6-7 KDa e PI de 9,49-10,16. Trata-se de um componente proteico das lipoproteínas de 

baixa densidade (VLDL) e atua como inibidor de lipoproteína lipase dimérica36.   

 Foram identificadas proteínas e isoformas, as quais ainda não foram relatadas em 

estudos de composição proteica em ovos, indicando a necessidade de estudos complementares 

para compreensão de sua ocorrência e funções específicas. Algumas destas proteínas 

apresentaram variantes Fosfodiesterase (três isoformas), transcripton fator HES-5 (três 

isoformas), actina citoplasmática-tipo 5 (duas isoformas), actina citoplasmática 1 (duas 

isoformas), calponina-2 (duas isoformas), DNA proteína RAD50 (duas isoformas), 

espermatogenesis-associada proteína 17 (duas isoformas). Outras proteínas foram identificadas 

apenas com uma variante morfológica: Interferon alpha-2, actina alfa musculo-esquelético B, 

actina musculatura aórtica lisa, alfa esteril TIR proteína modificada, glutamina reguladora / 

proteína rica em lisina 1, rab-like 3, fosfoproteina secretado 24, SH3 e domínio cisteina 

contendo proteina 3, ADP-riboxi fator 4A, queratina tipo 2 citoesclerética, zinco FYVE 

contendo domínio proteína 19, citosolic carboxipeptidade 6, arilamina N-acetiltransf. Isozima 

NAT-10, proteína 172, enzima málica, proteína 11 / domínio emp24 de transmembrana, 

queratina tipo 1 citoesquelética. As sequencias peptídicas das proteínas identificadas estão 

apresentadas no anexo 2. 
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3.3 Eletroforese 2D para tratamentos de armazenamento  

Na Figura 7 estão apresentados os géis em eletroforese 2D para a fração de albúmen 

de ovo de ema em diferentes períodos de armazenamento. 

 
FIGURA 7 – Eletroforese bidimensional (2D) de albúmen de ovos de emas em diferentes 

tempos de armazenamento: A=1 dia; B=7 dias; C=14 dias; D=21 dias; E=28 
dias. 

A 
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As análises de um ao sétimo dia de armazenamento, a composição proteica permaneceu 

semelhante. A partir dos 14 dias, as perdas proteicas foram acentuadas e progressivas. As 

alterações observadas em eletroforese coincidiram com os dados obtidos na quantificação de 

proteínas totais por métodos centesimais37. Os valores totais de proteínas, quantificadas 

anteriormente, indicam que as perdas por degradação dos complexos proteicos foram 

significativas a partir dos 14 dias. 

A região de ocorrência das ovalbumina, que compõe a maior porcentagem dentre as 

proteínas presentes no albúmen do ovo sofreu alterações. Qiu et al16 identificaram alterações 

semelhantes em ovos de galinhas relacionadas ao tempo de armazenamento e temperatura. Nos 

ovos de emas testados, foram identificadas a isoformas de ovalbumina com pesos moleculares 

e pontos isoelétricos distintos. Essas variantes podem estar relacionadas a degradação proteica, 

onde a parte conservada da cadeia peptídica permaneceu inalterada e as porções na cadeia 

sujeitas a reações pós traducionais sofreram modificações. Foram identificadas ovalbumina 

com PM 49 KDa e 6,95 PI integrais, e 12 variantes para ovalbumina com pesos moleculares 

entre 38-50 e ponto isoelétrico entre 3,86-7,94. Os valores teóricos para esta proteína são de 45 

KDa e ponto isoelétrico de 4,529. A ovalbumina sofreu transformações a partir de sete dias, com 

modificações em seus pesos moleculares e pontos isoelétricos. Esse comportamento é esperado, 

pois em ovos estudados de várias espécies de aves foram verificadas modificações semelhantes. 

Durante o armazenamento a albumina é convertida em S-albumina, sua isoforma mais 

termoestável. A S-ovalbumina é encontrada em pequena quantidade no albúmen do ovo fresco, 

chegando a representar 81% da ovalbumina após período de armazenamento38. 

Para a proteína TENP com PM 49 KDa e 6,95 PI integrais e quatro variantes dessa 

proteína com pesos moleculares entre 49-50 e ponto isoelétrico entre 3,92 -7,74, e teve 

alterações relacionadas a degradação em suas estruturas a partir dos 14 dias.   

 A lisozima, outra proteína importante, ocorreu em sete variantes com pesos moleculares 

entre 18-27 e ponto isoelétrico entre 4,08-9,87. Essa proteína representa cerca de 2% das 

proteínas totais da clara de ovos de emas, 3,5% para os ovos de galinhas e o peso molecular 

teórico de 14, 3 KDa e ponto isoelétrico de 10,7. Essa proteína e suas isoformas iniciaram as 

alterações em relação ao peso molecular aos sete dias e a partir de 14 dias não foram 

identificadas nos géis, caracterizando as degradações a partir desse tempo.  

Na Figura 8 estão apresentados os géis em eletroforese 2D para a fração de gema de ovo 

de ema em períodos de armazenamento. 
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FIGURA 8 – Géis Eletroforese bidimensional (2D) de gema de ovos de emas em diferentes 
tempos de armazenamento: A=1 dia; B=7 dias; C=14 dias; D=21 dias; E=28 
dias. 
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 As análises dos resultados dos tratamentos para as gemas indicaram que as alterações 

proteicas foram menos intensas comparadas aos albumens. Do primeiro ao 14º dia de 

armazenamento, a composição proteica permaneceu semelhante, com pequenas perdas. A partir 

dos 21 dias iniciaram-se os processos de degradação e aos 28 dias de armazenamento as 

alterações foram significativas. As alterações observadas em eletroforese coincidiram com os 

dados obtidos na quantificação de proteínas totais pelos métodos centesimais. Os valores totais 

de proteínas, indicaram que as perdas por degradação dos complexos proteicos foram 

significativas a partir 28o dia.  

Das principais proteínas identificadas e relatadas em transformações na gema de ovos, 

a apoliproteina B (Apo B) sofreu alterações aos sete dias, a albumina sérica (S alb) aos sete 

dias, a TENP (Tenp) aos 21 dias, a parvalbumina (P alb) sofreu alteração em seu peso molecular 

aos sete dias, mantendo essa alteração até os 21 dias e aos 28 dias sofreu nova degradação.  

 

4. CONCLUSÃO 

 Nos estudos proteômicos em ovos de emas, foram identificadas 125 proteínas, das quais 

a ovalbumina é expressa em 17 isoformas, a proteína TENP é expressa em nove isoformas no 

albúmen e uma presente na gema, a lisozima expressa em sete isoformas. Na gema, as proteínas 

relacionadas aos processos alergênicos apresentam menor abundância comparada à ocorrência 

destas em ovos de outras espécies de aves. Outras proteínas estão presentes no ovo de ema e 

novos estudos devem ser realizados para compreensão de suas funcionalidades. No 

armazenamento dos ovos a degradação proteica na fração do albúmen ocorre a partir dos 14 

dias e na gema a partir de 21 dias indicando o período maior para utilização desta fração sem 

alteração das qualidades proteicas.  
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ANEXOS: 

 

ANEXO 1 – Método de Bradford 

 

QUANTIFICAÇÃO DE PROTEÍNA - MÉTODO BRADFORD  

  

1. PREPARAÇÃO DA CURVA PADRÃO  

Foi preparada a curva padrão utilizando-se soluções de BSA em diferentes 

concentrações. A partir da concentração de 4 mL de BSA procedeu-se as diluições seriadas em 

água Milli-Q, e para a obtenção das demais concentrações: 0,5 mg/mL; 0,25 mg/mL e 0,125 

mg/mL.  

  

  

Diluição BSA H2O tampão 

B - 4 mL 

1 4 mL - 

0,5 2 mL - 

0,25 1 mL 3 mL 

0,125 0,5 mL 3,5 mL 
 

  

 

Para a preparação do “branco” foi adicionado em um tudo de micro centrífuga 800µL 

água Milli-Q e 200µL reagente de Bradford. Para a preparação das amostras, foi adicionado em 

um tudo de micro centrífuga 10µL de amostra diluída das frações de albúmen e gema de cada 

período de armazenamento, em 790µL água Milli-Q e 200µL reagente de Bradford. Em 

seguida, as soluções foram incubadas temperatura ambiente por cinco minutos.  
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ANEXO 2 – Marcador molecular GE health life® 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Proteína Massa Molecular 
(Da) 

Rf 

   Fosforilase b 97.000 0,07 

   Albumina 66.000 0,13 

   Ovalbumina 45.000 0,25 

   Anidrase carbônica 30.000 0,46 

   Inibidor tripsina 20.000 0,67 

   Alfa-Lactoalbumina 14.400 0,89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,0 
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ANEXO 3 – Protocolo de preparação de gel de poliacrilamida 

 

Para a separação das proteínas, foi empregada a técnica de eletroforese em gel de 

poliacrilamida a 12 %, vertical, em sistema descontínuo de tampões. As placas de vidro 

medindo 10 x 10,5 cm foram lavadas com detergente e enxaguadas em água corrente, sendo em 

seguida secas e limpas com álcool 70%. Espaçadores de plástico com 0,1 cm de espessura foram 

utilizados na montagem das placas. 

O gel de separação foi preparado utilizando-se 4,6 mL de Bis-acrilamida (39:1), 3,0 mL 

de Tris-HCl 2M pH 8,8, 6,8 mL de água bidestilada, 390 µg de solução de dodecil-sulfato de 

sódio (SDS) a 20%, 60 µg de Persulfato de amônio (P. A.) a 10% e 12 µg de TEMED. Estas 

soluções foram misturadas nas quantidades descritas e em seguida colocadas cuidadosamente 

nos moldes de vidro. Uma fina camada de álcool  foi colocada sobre esta solução, evitando-se 

assim a formação de um menisco côncavo, efeito este provocado pela tensão superficial do gel. 

O conjunto foi mantido em ambiente escuro até a polimerização do gel. 

O gel de empilhamento foi preparado utilizando-se 600 µg de Bis-acrilamida (39:1), 

519 µg de Tris-HCl 2M pH 8,8, 4,2 mL de água bidestilada, 120 µg de solução de dodecil-

sulfato de sódio (SDS) a 20%, 60 µg de persulfato de amônio (P. A.) a 10% e 9 µg de TEMED. 

Estas soluções foram misturadas e colocada sobre o gel de separação (já polimerizado), 

formando uma camada de aproximadamente 1,0 cm de altura. Um molde de plástico (pente com 

10 dentes) foi introduzido nesta camada para a formação dos poços de aplicação, sendo a 

polimerização efetuada em ambiente escuro até a polimerização do gel. 

Após a preparação dos géis, as placas foram fixadas em cubas verticais com o auxílio 

de prendedores plásticos. No reservatório da cuba foi colocado tampão Tris-Glicina pH 8,6, 

diluído 1:10. As amostras das frações de albúmen e gema de ovo de ema, previamente 

preparadas foram aplicadas nos poços de aplicação. 

Após a aplicação das amostras, foi conectada a cuba a uma fonte estabilizadora de 

eletroforese, fixando-se a voltagem em 125 V e a amperagem em 60 mA. A corrida foi 

realizada, durante aproximadamente 4 horas, à 22 C. 
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Após a corrida eletroforética, os géis foram retirados dos moldes de vidro e imersos em 

solução fixadora de metanol, ácido acético e água, 400:70:530 (v/v) durante 40 minutos. Em 

seguida foram colocados em solução corante Coomassie Blue R250 durante 3 a 4 horas. 

Transcorrido o tempo de coloração, o gel foi deixado imerso em solução descorante de álcool 

etílico, ácido acético e água, 200:50:250 (v/v), até a completa evidenciação das bandas. 



95 
 

 

ANEXO 4 - Proteínas no albúmen de ovo de ema, identificadas em espectrometria LC/MS e sequência de peptídeos 
No. 
Spot 

Descrição da proteína Sequência de peptídeos 
 

1 Actina citoplasmática tipo 5 LCYVALDFEQEMATAASSSSLEK 
1 Actina citoplasmática 1 DLYANTVLSGGTTMYPGIADR 
2 Ovalbumina MSEAIHAAYVEIYEADSEIVSSAGVQVEVTSDSEEFRVDHPFLFLI 
2 Vasculina VEEEHEDENHAGQEKDDDSFNLHNSNSPHHER 
2 Proteína TENP NPEGNLEVVTSACKPSMEEMQSTEELER 
3 Ovalbumina AFKDEDTQEVPFR 
4 Ovalbumina DEDTQEVPFR 
4 Granzyme A IIPLPNSDDDPKDGTICTVAGWGQTANNLK 
4 E2F fosfoproteína ECLTGESESSSEDEFQKEMEAELNTTMR 
5 Ovalbumina DEDTQEVPFR 
5 Proteína não identificada  EFTEGAKPDWTITR 
6 Proteína fosfatase 1A SEEDDQFIILACDGIWDVMGNEELCDFVR 
6 Proteína PLAGL1 HMVVHTGCK 
7 Lisozima MDIGTTHDDYANDVVAR 
7 Proteína não caracterizada  VTLYYQQGCTSVMNCGR 
8 Lisozima MDIGTTHDDYANDVVAR 
8 Proteína não caracterizada VTLYYQQGCTSVMNCGR 
9 Actina citoplasmática tipo 5  CPEAIFQPSFLGMESCGIHETTFNSIMK 
9 Actina citoplasmática 1 LCYVALDFEQEMATAASSSSLEK 
10 Ovalbumina AFKDEDTQEVPFR 
10 Proteína não caracterizada HNPTNSILFFGR 
10 Calponina 2 NQILPPMDHSTISLQMGTNK 
10 Fosfodiesterase FELEISPLCNQQK 
10 Proteína EURL  HPHYNREELNMMTPGELK 
11 Ovalbumina DEDTQEVPFR 
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ANEXO 4 - Proteínas no albúmen de ovo de ema, identificadas em espectrometria LC/MS e sequência de peptídeos 
12 Ovalbumina DEDTQEVPFR 
12 Hsp90 co-chaperone Cdc37-1 SFINQKR 
13 Ovalbumina DEDTQEVPFR 
13 Reticulocalbina-1 NEDGFVDQDEYIADMFANEEGGPEPDWVITEREQFSDFRDLNK 
14 Ovalbumina DEDTQEVPFR 
15 Ovalbumina DEDTQEVPFR 
15 Proteína TENP SPDCGGILSPSGLSYIAEVSK 
16 Ovalbumina DEDTQEVPFR 
16 Proteína TENP SPDCGGILSPSGLSYIAEVSK 
17 Ovalbumina DEDTQEVPFR 
17 Proteína não caracterizada HNPTNSILFFGR 
17 Proteína TENP SPDCGGILSPSGLSYIAEVSK 
17 Actina cytoplasmica 1 DLYANTVLSGGTTMYPGIADR 
17 Calponina 2 NQILPPMDHSTISLQMGTNK 
18 Proteína não caracterizada HNPTNSILFFGR 
19 Calponina 2 NQILPPMDHSTISLQMGTNK 
20 Calponina 2 NQILPPMDHSTISLQMGTNK 
21 Calponina 2 NQILPPMDHSTISLQMGTNK 
22 Calponina 2 NQILPPMDHSTISLQMGTNK 
23 Calponina 2 NQILPPMDHSTISLQMGTNK 
24 Homeobox-contendo proteína 1  DIVLGVAGISQSR 
24 Calponina 2 NQILPPMDHSTISLQMGTNK 
25 Rho guanina nucleotídeo fator 33  REMFHSK 
26 Ovalbumina DEDTQEVPFR 
26 Proteína não identificada HNPTNSILFFGR 
26 Actina citoplasmica tipo 5  LCYVALDFEQEMATAASSSSLEK 
26 Proteína TENP SPDCGGILSPSGLSYIAEVSK 
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ANEXO 4 - Proteínas no albúmen de ovo de ema, identificadas em espectrometria LC/MS e sequência de peptídeos 
27 Ovalbumina AFKDEDTQEVPFR 
27 Proteína não caracterizada HNPTNSILFFGR 
27 Proteína TENP VGAFNMTILSPLTTATVAQK 
27 Actina citoplasmica tipo 5  LCYVALDFEQEMATAASSSSLEK 
27 Actina citoplasmica 1 DLYANTVLSGGTTMYPGIADR 
28 Ovalbumina ITEQESRPVQMMYQAGSFK 
28 Proteína não caracterizada HNPTNSILFFGR 
28 Proteína TENP NPEGNLEVVTSACKPSMEEMQSTEELER 
28 Proteína não caracterizada NFFTVTVTEHWNR 
28 Proteína não caracterizada NFFTVTVTEHWNR 
28 LIM e SH3 proteína 1   AVYDYNAADEDEVSFQDGDTIINVQQIDDGWMYGTVER 
28 Granzyme A HYNGRPVITENMICAGARR 
29 Ovalbumina AFKDEDTQEVPFR 
29 Proteína TENP DYVLIPCNLK 
30 Ovalbumina YNLTSVLIALGMTDLFSPAANLSGISAAESLK 
30 Proteína TENP SPDCGGILSPSGLSYIAEVSK 
31 Calponina 2 NQILPPMDHSTISLQMGTNK 
32 Proteína FAM162B KEAALAAESK 
33 Proteína FAM162B KEAALAAESK 
34 Calponina 2 NQILPPMDHSTISLQMGTNK 
35 Lisozima MDIGTTHDDYANDVVAR 
36 Lisozima MDIGTTHDDYANDVVAR 
36 Calponina 2 NQILPPMDHSTISLQMGTNK 
37 Proteína não caracterizada VTLYYQQGCTSVMNCGR 
37 Calponina 2 NQILPPMDHSTISLQMGTNK 
38 Lisozima GGISAYNAGPGNVR 
38 Calponina 2 NQILPPMDHSTISLQMGTNK 
39 Lisozima MDIGTTHDDYANDVVAR 
40 Lisozima NGWGDNGNGFGLMQVDR 
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ANEXO 5 – Proteínas da gema identificadas em espectrometria LC/MS e sequência de peptídeos 
No. 
Spot 

Descrição da proteína Sequência de Peptídeos 

1 Interferon alpha-2 MSTFGLLQIGLILSCTTNISSLHCNHLSLQQSK 
2 Apolipoproteína B  TEEIPPLIENR 
3 Serum albumina QETTPINDNVSHCCSDSYAYR 
3 Fosfodiesterase SHLDNQDLR 
3 Proteína TENP SPDCGGILSPSGLSYIAEVSK 
4 Serum albumina QETTPINDNVSHCCSDSYAYR 
4 Actina citoplasmica tipo 5  LCYVALDFEQEMATAASSSSLEK 
4 Actina citoplasmica 1 DLYANTVLSGGTTMYPGIADR 
4 Ras- proteína Rab-27B  TQVSDTANGGSSGK 
5 Serum albumina QETTPINDNVSHCCSDSYAYR 
6 Serum albumina QETTPINDNVSHCCSDSYAYR 
7 Actina citoplasmica tipo 5  LCYVALDFEQEMATAASSSSLEK 
7 Actina citoplasmic 1 DLYANTVLSGGTTMYPGIADR 
7 Actina_ alfa musculo esquelético B  

 

7 Actina musculatura aórtica lisa 
 

7 Alfa esteril TIR proteína modificada 
 

8 Glutamina reguladora /proteína rica em lisina INHSNNAIVKPPEMTPQAAAK 
9 Rab-like 3 DGNQIPGFTERK 
10 Fosfoproteína secretado 24 VSGRDPFTCDFK 
10 SH3 e domínio cisteína contendo proteina 3 (Fragment)  SDPVFETLR 
10 ADP-riboxi fator- 4A  TVTFHFWDVGGQEK 
11 Calponina 2 NQILPPMDHSTISLQMGTNK 
11 Queratina tipo 2 citoesclerética NLDLDSIIAEVK 
 

 



99 
 

 

ANEXO 5 – Proteínas da gema identificadas em espectrometria LC/MS e sequência de peptídeos 
12 Fosfodiesterase 

 

12 Transcription fator HES-5  
 

12 Transcription fator HES-5  
 

12 Transcription fator HES-5  
 

12 Zinco  FYVE domínio contendo proteína 19 AAAKPGQAGSR 
12 Calponina 2 NQILPPMDHSTISLQMGTNK 
13 Parvalbumina beta  AFPVAGDSDGDGK 
13 Cytosolic carboxypeptidase 6 VWFNFTVENVKESQ 
13 Arylamina N-acetyltransferase_isozyme NAT-10  ENMDLVEFITLEDEEVEK 
13 DNA proteína RAD50  EMMIVMRTTELVNK 
14 DNA proteína RAD50  

 

14 Spermatogenesis-associada proteína 17 VAASINSLEK 
14 Proteína 172 

 

15 Spermatogenesis-associada proteína 17  
 

15 Proteína 25 
 

15 Fosfodiesterase SHLDNQDLR 
16 Enzima málica 

 

17 Queratina tipo 1 citoesclerética 
 

18 Apolivitelenina 1 VGQFLVDAAQTPVIVGTR 
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CAPITULO 5 - CARACTERIZAÇÃO REOLOGICA DE OVOS DE EMAS (Rhea 
americana) SUBMETIDOS A DIFERENTES TEMPOS DE ARMAZENAMENTO 

 

RESUMO 

Na indústria de alimentos os ovos são ingredientes utilizados devido às suas propriedades 
funcionais, tais como formação de espuma, coagulação pelo calor e emulsificação. 
Considerando a utilização de ovos de diferentes espécies de aves no processamento industrial, 
foram realizados os experimentos reológicos em estado estacionário para obtenção das curvas 
de escoamento, e dinâmico, para verificar o comportamento viscoelástico dos fluidos em 
função das temperaturas de coagulação para albúmen e gema e da frequência de tensão 
oscilatória. Foram utilizados 15 ovos de emas armazenados até 28 dias em temperatura de 
10oC e analisados nos períodos de um, sete, 14, 21 e 28 dias. As frações de albúmen e gema 
apresentam comportamento reológico pseudoplástico com pequena tensão inicial ao 
escoamento e dependência ao tempo de cisalhamento demonstrando tixotropia no albúmen e 
reopexia na gema. Nos ensaios reológicos em baixas deformações, verificou-se as transições 
de gelificação térmica do albúmen, que apresentou uma primeira alteração no módulo elástico 
em torno de 56oC, e uma segunda a partir de 78oC. Na gema foi observada a alteração a partir 
de 66oC com mais variações estruturais no desenvolvimento do gel em temperaturas mais 
altas. Para ovos de emas, a temperatura de estruturação do gel (gelificação) para o albúmen 
(80oC) e para a gema (69oC), não sofreram variações nos períodos armazenados até os 28 dias. 
Comparando com ovos comerciais, os valores mais altos de viscosidade e temperatura de 
gelificação apresentados pelos ovos de emas determinam o dimensionamento do sistema 
industrial para o processamento, indicando que podem ser submetidos a temperaturas mais 
altas, sem modificar as estruturas proteicas e comprometer o processo. 

Palavras-chave: aves, escoamento, propriedades funcionais, proteína, temperatura 
desnaturação 

 

ABSTRACT 

In the food industry, albumen and yolk are ingredients used because of their functional 
properties. Considering the use of eggs from different species of birds in industrial processing, 
the rheological experiments were carried out at steady state to obtain the flow curves, and 
dynamic, to verify the viscoelastic behavior of the fluids as a function of the coagulation 
temperatures for albumin and yolk. 15 eggs were stored up to 28 days at a temperature of 10oC 
and analyzed for one, seven, 14, 21 and 28 days. The albumin and yolk fractions show 
pseudoplastic rheological behavior with low initial stress at the flow. They also showed 
dependence on the shear time showing thixotropy in the albumen and rheopexy in the yolk. 
In the rheological tests at low deformations, it was verified the thermal gelation transitions of 
the albumin, which presented a first change in the elastic modulus around 56oC, and a second 
around 78oC. In the yolk was observed the change from 66oC with more structural variations 
in gel development at higher temperatures. For rhea eggs, the gelation structuring temperature 
for albumin (80oC) and yolk (69oC) does not change in the periods stored up to 28 days. The 
higher values of viscosity and temperature of gelation obtained for the eggs of emas can finish 
the sizing of the industrial system for the processing, demonstrating that they can undergo 
higher temperatures, without modifying the protein structures and compromising the process. 

Keywords: birds, functional properties, protein, denaturation temperature, material flow 
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1.  INTRODUÇÃO 

Os ovos são ingredientes de grande importância na indústria de alimentos utilizados 

na fabricação de maionese, massas, produtos de panificação e confeitaria1, devido às suas 

propriedades poli funcionais de emulsificação, coagulação pelo calor e formação de espuma2. 

Para o processamento dos ovos, são necessárias informações a respeito de suas propriedades 

físicas e químicas, pois estes são submetidos a várias operações unitárias, como estocagem, 

bombeamento, agitação, transporte em tubulações, troca térmica e secagem3. Os estudos 

reológicos determinam as propriedades de escoamento desses fluidos, quando submetidos a 

ação de forças externas4. A maioria dos fluidos alimentícios apresentam um comportamento 

não newtoniano, os quais em temperatura constante dependem da tensão aplicada ou podem 

ainda depender do tempo de cisalhamento. Assim, a maioria desses fluidos não são 

caracterizados somente pela viscosidade, já que esta não é constante, necessitando para sua 

caracterização modelos mais complexos, considerando pelo menos dois parâmetros5. 

A viscosidade dos ovos está associada ao comportamento de escoamento dependente 

do tempo de cisalhamento, podendo apresentar tixotropia ou reopexia. Em um comportamento 

tixotrópico ocorre a ruptura da estrutura do sistema enquanto que a reopexia indica um 

desenvolvimento da estrutura. O comportamento tixotrópico é um comum em alimentos 

estruturados e no caso do albúmen pode estar associado a uma rede de proteínas em solução 

que se rompe com o cisalhamento. Por outro lado, a reopexia não é um comportamento comum 

em alimentos, no qual o aumento da viscosidade com o tempo de cisalhamento está mais 

associado ao efeito do aquecimento ou da temperatura do sistema do que propriamente a uma 

dependência do cisalhamento com o tempo de sua aplicação6,7. 

As características físico-químicas do albúmen influenciam na formação e na 

elasticidade dos produtos processados8 e estas características podem sofrer alterações com o 

tempo de armazenamento, principalmente quando submetidas a um tratamento térmico7,9. A 

concentração de proteína, a espessura do filme proteico formado, a força iônica dessas 

moléculas, a temperatura e a presença de outros componentes nos sistemas de alimentos 

afetam as propriedades viscoelásticas e espumantes do albúmen. Com o aumento da 

concentração de proteína, geralmente ocorre a formação de um filme lamelar espesso e isso 

resulta em uma melhor estabilidade no processamento10. A viscosidade da gema confere boa 



 
 

 

105

estabilidade às emulsões e possui uma relação linear entre a estabilidade da emulsão e a raiz 

quadrada da viscosidade11. 

A temperatura também possui efeito na maioria das proteínas do ovo, as quais são 

desnaturadas quando expostas a um moderado aquecimento entre 60ºC a 100ºC por período 

de uma hora. O tratamento térmico provoca a desnaturação de aminoácidos e após o 

aquecimento moderado (abaixo de 100oC) as proteínas são mais facilmente digeridas, 

permitindo que as proteases atuem mais facilmente. Do ponto de vista nutricional, a 

desnaturação parcial melhora a digestibilidade e a disponibilidade biológica de aminoácidos 

essenciais. A desnaturação excessiva da proteína frequentemente resulta na sua 

insolubilização12. No tratamento térmico acima de 100ºC, ligações cruzadas podem ser 

formadas, afetando a funcionalidade e impedindo a digestão da proteína, o que diminui seu 

valor nutricional. Em temperaturas acima de 180ºC ocorre a destruição de aminoácidos o que 

reduz a digestibilidade da proteína13.  

 Considerando os ovos de ema como um potencial ingrediente para a indústria de 

alimentos e, por se tratar de um material pouco estudado, o objetivo desse trabalho foi realizar 

a caracterização do comportamento reológico de ovos de emas com o intuito de fornecer 

parâmetros para o processamento industrial, e o desenvolvimento de novas aplicações como 

ingrediente em formulações alimentícias. Foi avaliado o efeito do tempo de armazenamento 

dos ovos no comportamento reológico utilizando ensaios em estado estacionário, para 

obtenção das curvas de escoamento, e dinâmico, para verificar o comportamento viscoelástico 

dos fluidos em função das temperaturas de aquecimento. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 O experimento foi desenvolvido na Escola de Veterinária e Zootecnia e o ensaio 

reológico foi realizado no Laboratório Multiusuário da Escola de Agronomia, da Universidade 

Federal de Goiás. Foram utilizados 15 ovos de emas armazenados até 28 dias em temperatura 

de 10oC, distribuídos em cinco grupos compostos de três ovos (cinco tratamentos X três 

repetições), analisados nos períodos de um, sete, 14, 21 e 28 dias, com três repetições 

independentes por ovo, em duplicata. 

Os ensaios reológicos do albúmen e da gema dos ovos foram realizados em estado 

estacionário (altas deformações) e oscilatório (baixas deformações). Foi utilizando um 

reômetro de tensão controlada Physica MCR 101 (Anton Paar, Alemanha) com geometria 

cone-placa de aço inoxidável de 60 mm de diâmetro. 

As curvas de escoamento (viscosidade) foram determinadas em um intervalo de taxa 

de deformação entre 0 e 500 s-1 (faixa mais comum em processos alimentícios) na temperatura 

fixa de 25ºC, utilizando o módulo de deformação controlada. Três rampas contínuas de 

escoamento foram efetuadas para a verificação da existência de dependência com o tempo de 

cisalhamento, ou seja, caracterização de tixotropia ou reopexia do sistema: a primeira rampa 

com taxa de deformação crescente (de 0 a 500 s-1) (Subida 1), seguida por uma rampa 

decrescente (Descida) e, posteriormente, por uma nova rampa crescente de taxa de 

deformação (Subida 2). 

 Para caracterizar o comportamento reológico, as curvas de escoamento foram 

ajustadas a modelos reológicos do tipo lei de potência (pseudoplástico) (equação 1) e Herschel 

Bulkley que difere do modelo pseudoplástico por considerar a tensão necessária para o início 

do escoamento (equação 2). O ajuste foi realizado utilizando o software Excel considerando 

o melhor coeficiente de determinação (R2). 

 

𝜎 = 𝑘. (�̇�)𝑛                                (1)        

  𝜎 = 𝜎0 + 𝑘. (�̇�)𝑛                                (2) 

Onde 𝜎 é a tensão, �̇� é a taxa de deformação, n é o índice de comportamento e k é o índice de 

consistência e 𝜎0   é a tensão necessária para o início do escoamento do fluido (Tensão residual). 
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Os parâmetros avaliados foram a viscosidade aparente a 100 e 500s-1, os índices de 

comportamento e de consistência e os valores de tensão inicial ao escoamento.  

Para os ensaios oscilatórios dinâmicos a baixas deformações, foram feitos inicialmente 

ensaios preliminares de varreduras de tensão a 25ºC e a uma frequência constante de 1 Hz 

para verificar o intervalo de viscoelasticidade linear, ou seja, garantir que nos ensaios a 

deformação não fosse superior a 5%. Dentro do intervalo linear, foram realizadas sequencias 

de varreduras de forma a descrever a variação dos módulos elástico (G’) e viscoso (G”) das 

amostras de albúmen e gema em função da temperatura de aquecimento, e frequência de 

oscilação. 

Foi utilizada a mesma geometria de cone-placa de aço inoxidável de 60 mm de 

diâmetro. O primeiro passo de experimentos consistiu em um ensaio de varredura de 

frequência oscilatória entre 0,1 e 10 HZ 25ºC seguido de uma rampa de aquecimento e 

subsequente rampa de resfriamento, considerando uma taxa de aquecimento ou resfriamento 

de 1ºC por minuto. Após o ensaio de resfriamento a amostra foi novamente submetida a uma 

varredura de frequência oscilatória entre 0,1 e 10 HZ  25ºC. 

Para a caracterização da temperatura de gelificação foi inicialmente considerado o 

ponto de igualdade entre os módulos elástico e viscoso, porém, dado que muitas amostras já 

apresentavam modulo elástico superior ao viscoso no início do experimento, foi considerado 

o ponto significativo de desenvolvimento da estrutura elástica do gel, arbitrariamente definido 

como o ponto onde a derivada da variação do modulo elástico em função da temperatura 

(dG’/dT) foi superior ao valor de 5 Pa. Todos os ensaios foram feitos em triplicata e os dados 

de temperatura de desenvolvimento, submetidos a análise de variância e avaliados com teste 

de Tukey (p<0,05), utilizando o software R14. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os resultados da curva de escoamento em relação à taxa de deformação estão 

apresentados, na Figura 1 para o albúmen e na Figura 2 para a gema. 
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FIGURA 1 - Curvas de escoamento para o albúmen de ovo de ema. 
Rampa ascendente ( ), rampa descendente ( ), e segunda rampa 
ascendente ( ) de taxa de deformação. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 - Curvas de escoamento para gema de ovo de ema.   
Rampa ascendente ( ), rampa descendente ( ), e segunda rampa 
ascendente ( ) de taxa de deformação. 
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 Pode-se observar pelas Figuras 1 e 2 que tanto o albúmen quanto a gema do ovo de 

ema apresentaram comportamento de escoamento dependente do tempo de cisalhamento, uma 

vez que nos dois casos as rampas ascendentes e descendentes apresentaram significativa 

histerese. As frações de albúmen e gema apresentaram o mesmo comportamento de 

escoamento no tempo de cisalhamento para todos os períodos de armazenamento e o que 

variou foi a intensidade do comportamento (Tabela 1 e 2). Observou-se que o albúmen (Figura 

1) apresenta menores valores de tensão do que a gema (Figura 2), o que indica que a gema é 

um material mais estruturado. A primeira rampa de subida da taxa de cisalhamento de 0 a 500 

s-1 foi maior do que a segunda rampa descendente para o albúmen e menor para a gema. Este 

resultado indica um comportamento reológico dependente do tempo de tixotropia para a o 

albúmen e de reopexia para a gema.  

O comportamento reopético observado na gema de ovo de ema (Figura 2) pode ser 

associado a um efeito emulsificante do sistema com a aplicação do cisalhamento. Deve-se 

considerar que a gema é um sistema rico em água, gorduras e proteínas, que por sua vez 

possuem atividade emulsificante. É provável que o cisalhamento tenha promovido uma 

homogeneização desse sistema complexo que com a ação emulsificante das proteínas 

promoveu a formação de uma estrutura mais complexa que culminou com o aumento da 

tensão observa ao logo do ensaio (comportamento reopético). Ohata & Viotto3 observaram 

em ensaios reológicos com gema de ovo de galinha em condições de taxa de deformação e 

tensão de cisalhamento um comportamento tixotrópico. Os resultados obtidos no presente 

experimento para a gema de ovo de ema (Figura 2) apresentaram um comportamento diferente 

ao obtido para ovo comercial. 

 Após as terceiras curvas de cisalhamento (terceira subida) o material passou por um 

cisalhamento intenso, culminando na modificação da estrutura e, portanto, uma retirada da 

dependência do comportamento reológico com o tempo. Por esse motivo, estas curvas foram 

ajustadas aos modelos de lei da potência (pseudoplástico) e Herschel Bulkley (HB) obtendo-

se os resultados para os albumens (Tabela 1) e para gemas (Tabela 2), considerando os tempos 

de armazenamento prévio das amostras em períodos de um, sete, 14, 21 e 28 dias. 
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TABELA 1  - Caracterização do comportamento reológico (Modelo de Lei da potência e 

Modelo Herschel Bulkley) para albúmen de ovos de emas armazenados nos 
períodos de um, sete, 14, 21 e 28 dias a 10oC. 

Tempo 
armazenamento 

(dias) 

100 
(Pa.s-1) 

300 
(Pa.s-1) 

Modelo Lei de potência 
 

Modelo HB 

k (Pa.sn) n R2  0 (Pa) k (Pa.sn) n R2 

1 0,06 b 0,05 a 1,23 0,34 0,969 
 

3,94 0,11 0,91 0,998 

7 0,07 ab 0,05 a 1,67 0,39 0,999 
 

3,56 0,11 0,81 0,969 

14 0,06 ab 0,05 a 1,52 0,37 0,964 
 

4,01 0,10 0,75 0,980 

21 0,05 b 0,03 a 1,41 0,38 0,984 

 

2,99 0,05 0,94 0,983 

28 0,09 a 0,04 a 1,88 0,44 0,995 

 

5,74 0,07 0,84 0,981 

Desvio Padrão 0,02 0,02 0,26 0,04 0,02 
 

0,68 0,02 0,11 0,06 

C. V. 27,01 36,16 42,14 21,28 21,28 
 

- - - - 

Valor de p 0,34 0,01 - - - 
 

- - - - 

ɳ 100; ɳ 300 = Viscosidade 
K = Índice de consistência  
n = Índice de comportamento 
0 = Tensão residual 
R2 = Coeficiente de determinação 
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TABELA 2  - Caracterização do comportamento reológico (Modelo de Lei da potência e 

Modelo Herschel Bulkley) para gema de ovos de emas armazenados nos 
períodos de um, sete, 14, 21 e 28 dias a 10oC. 

Tempo 
armazenamento 

(dias) 

100 
(Pa.s-1) 

300 
(Pa.s-1) 

Modelo Lei de potência 
 

Modelo HB 

k (Pa.sn) n R2  0 (Pa) k (Pa.sn) n R2 

1 1,42 a 1,01 a 8,61 0,16 0,996 

 

0,21 6,51 0,79 0,999 

7 1,76 a 1,24 a 7,650  0,69  1,000 
 

0,25  7,59  0,69  0,999 

14 0,55 b 0,44 b 2,153  0,72  0,993 

 

0,01  1,36  0,82  0,998 

21 0,74 b 0,45 b 2,715  0,85  0,998 

 

0,01  2,87  0,69  0,999 

28 0,69 b 0,41 b 2,429  0,76  0,999 

 

0,41  2,41  0,78  0,999 

Desvio Padrão 0,14 0,09 0,92 0,02 0,01 
 

0,13 2,32 0,05 0,001 

C. V. 32,49 30,61 41,45 8,28 1,08 
 

- - - - 

Valor de p 0,34 0,21 - - - 
 

- - - - 

ɳ 100; ɳ 300 = Viscosidade 
K = Índice de consistência  
n = Índice de comportamento 
0 = Tensão residual 
R2 = Coeficiente de determinação 
 

 

 

 



 
 

 

112

O índice de consistência (k) foi significativamente maior para as gemas, indicando 

maiores valores de viscosidade para essa fração do ovo, tanto pelos modelos da lei de potência 

quanto para o modelo HB. Isso também pode ser verificado pelos maiores valores de 

viscosidade aparente a 100 e 300 s-1. Para o período inicial de armazenamento a viscosidade 

para a gema tanto em baixa deformação (100) quanto em alta deformação (300) foi maior, 

sofrendo redução significativa (p<0,05) a partir dos 14 dias. Para o albúmen, a viscosidade 

em baixa deformação (100) apresentou diferenças entre os tempos de armazenamento, e para 

altas deformações (300) não foram verificadas diferenças significativas. Os valores de 

viscosidade indicaram que o albúmen apresentou um comportamento diferente quando 

submetido a alta e baixa deformação, já a gema não apresentou essa diferenciação. Os índices 

de comportamento da gema variaram entre 0,16 e 0,81 entre os dias de armazenamento, e 

entre 0,34 a 0,44 para o albúmen, indicando o comportamento pseudoplástico (n<1) das 

amostras do ovo da ema. 

Na gema pode-se notar que a viscosidade (100, 300) e o índice de consistência (k) 

sofreram diminuição do sétimo para o decimo quarto dia (observado para os dois modelos 

ajustados), o que pode ser relacionado a uma diminuição da estrutura da amostra ao longo do 

armazenamento. Já o parâmetro de tensão residual (0) sofreu redução do sétimo para o 

décimo quarto dia, voltando a apresentar um aumento no vigésimo oitavo dia.  

O albúmen apresentou valores de índice de consistência (K) e de viscosidade aparente 

a 100 e 300 s-1 menores comparada com as gemas, porém o comportamento de variação nestes 

parâmetros foi diferente para as duas frações. Com o armazenamento, em função de suas 

composições, os albumens sofreram menor variação, indicando estabilidade da consistência 

com o tempo de armazenamento. As gemas, inicialmente mais consistentes, sofreram 

mudanças mais intensas na consistência com o tempo. Também foi observado que o albúmen 

apresentou menores valores de índices de comportamento (n) do que a gema, porém, de forma 

diferente os valores de tensão inicial ao escoamento foram maiores do que os observados para 

a gema.  

A caracterização do comportamento viscoelástico em função da temperatura de 

aquecimento e de resfriamento nas frações de albúmen e gema em ovos armazenados por sete 

dias está apresentada nas Figuras 3 e 4. 
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FIGURA 3 - Dependência do modulo elástico (G’) e viscoso (G”) com a 
temperatura para o albúmen do ovo de ema. Rampa de aquecimento símbolos 

fechados G’ e G”. Rampa de resfriamento símbolos abertos  G’ e 
G”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 - Dependência do modulo elástico (G’) e viscoso (G”) com a 
temperatura para gema do ovo de ema. Rampa de aquecimento 
símbolos fechados G’ e G”. Rampa de resfriamento 

símbolos abertos  G’ e G”. 
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Com o aquecimento, tanto o albúmen, quanto a gema apresentaram mudança no 

módulo viscoso e elástico (gelificação). Para o albúmen, foi observada uma elevação 

significativa do módulo elástico a partir de aproximadamente 80oC enquanto que para a gema 

esta variação iniciou-se em aproximadamente 69oC. Pode-se notar que a partir dessas 

temperaturas o aumento do modulo elástico foi mais pronunciado para o albúmen do que para 

a gema, o que indica uma diferença no desenvolvimento da estrutura elástica dos géis obtidos 

pelo aquecimento para estes dois sistemas.  

Nos dois sistemas foram observados o aumento significativo do módulo elástico (G’) 

a partir do ciclo de resfriamento, o que indica um fortalecimento da estrutura elástica do gel 

com o resfriamento do sistema. Adicionalmente pode-se observar que o módulo elástico foi 

superior ao módulo viscoso em toda a faixa de temperatura e o módulo viscoso não sofreu 

muita alteração. 

A variação do modulo elástico dos sistemas durante o aquecimento foram analisados 

de forma diferencial (dG’/dT) de modo a permitir a melhor visualização de mudanças abruptas 

no desenvolvimento da estrutura dos géis ao longo do aquecimento. Os resultados da variação 

do módulo elástico estão apresentados na Figura 5 (A) para o albúmen e Figura 5 (B) para a 

gema. 

É importante ressaltar que a derivada do modulo elástico (dG’/dT) permitiu verificar 

a taxa ou velocidade com que alterações na estrutura do gel ocorrem ao longo do aquecimento. 

Para o albúmen as mudanças foram caracterizadas em uma primeira faixa de transição a partir 

de aproximadamente 56ºC (aumento da taxa de modificação estrutural) seguido por uma zona 

intermediaria definida de platô intermediário entre aproximadamente 60 e 67ºC (onde as 

mudanças na taxa foram menores) e seguidas de uma segunda faixa de transição a partir de 

aproximadamente 69ºC onde ocorreu o aumento da estrutura elástica. 

Tais zonas de transição podem estar relacionadas a desnaturação térmica de frações 

específicas de proteínas que estão contidas no albúmen e que apresentam temperaturas de 

início de desnaturação térmica diferentes e, portanto, contribuem de forma específica no 

desenvolvimento da estrutura do gel. Tal comportamento foi observado em ensaios 

semelhantes obtidos por  Christ et al.15 na avaliação do desenvolvimento da estrutura do gel 

de albúmen de ovos de galinha.  
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O mesmo tratamento térmico foi aplicado na gema e diferentes padrões foram 

observados. Na gema foram observadas cinco faixas de transição, a primeira em 64ºC, a 

segunda em torno de 68ºC, a terceira em 76ºC a quarta em torno de 79ºC e a última a partir de 

85ºC. Diferentemente do albúmen, a gema apresentou três zonas de redução da taxa de 

variação do modulo elástico com a temperatura (segunda, terceira e quinta faixa). Estes dados, 

ao mesmo modo do albúmen, podem estar relacionados a desnaturação térmica de frações 

proteicas específicas na constituição da gema e as reduções da taxa de variação do módulo 

elástico a uma eventual acomodação estrutural com o desdobramento de frações proteicas 

específicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5 - Transições de comportamento da taxa de variação do módulo elástico em 
função da temperatura de aquecimento (dG’/dT) ao longo do aquecimento 
do albúmen (A) e gema (B) de ovo de ema armazenado por sete dias a 
10oC.  
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 Antes de ser submetido à temperatura, o ovo e suas frações têm uma textura líquida e 

as moléculas estão unidas e configuradas em suas estruturas tridimensionais. Com a aplicação 

de calor, a partir de 60oC novas ligações covalente são formadas, tornando o gel mais firme e 

consequentemente mais forte e portanto elástico7. As proteínas do albúmen de ovo reagem 

primeiro com o calor seguido pelas proteínas na gema. O processo de gelificação das proteinas 

em ovos de galinhas começa no albúmen a uma temperatura de 57°C a 62oC16, 17. Os resultados 

da gelificação do albúmen e da gema para os ovos de emas, obtidos no experimento, indicaram 

temperaturas de inicio de gelificação para o albúmen de 80oC e para gema de 

aproximadamente 69oC. Comparativamente ao ovo de galinha, os ovos de emas indicaram 

temperatura de gelificação superiores, indicando novas possibilidades de processamento das 

frações de albúmen e gema em temperaturas mais altas às utilizadas atualmente no 

processamento industrial de ovos mantendo sua integridade proteica. 

 As temperaturas para a estruturação do gel (gelificação), foram obtidas a partir da 

temperatura onde a derivada do modulo elástico em função da temperatura (dG’/dT) 

apresentou valeres maiores que 5 Pa. Os dados obtidos estão relacionados na Tabela 3. 

 

TABELA 3 - Temperaturas de desenvolvimento da estrutura dos géis (gelificação), na 
gema e no albúmen, em ovos de emas armazenados até 28 dias. 

Armazenamento  
(dias) 

Temperatura de 
gelificação da Gema 

oC 

Temperatura de 
gelificação do Albúmen 

oC 

1 69,47 a 80,33 b 

7 68,60 a 80,57 ab 

14 69,85 a 81,10 ab 

21 70,07 a 81,35 ab 

28 69,10 a 81,85 a 

Desvio médio 0,49 0,30 

C. V. 1,41 0,74 

Valor de p 0,63 0,77 

*Médias seguidas de letras diferentes na mesma coluna, dentro de cada variável, diferem 
entre si pelo teste Tukey, p<0,05. 
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Pode-se observar que para a gema do ovo de ema, o desenvolvimento da estrutura do 

gel (gelificação) ocorreu a partir de 68oC a 69ºC, não sofrendo alteração significativa (p>0,05) 

entre o primeiro e o vigésimo sétimo dia de armazenamento. Para o albúmen do ovo de ema, 

foram verificadas temperaturas entre 80oC a 81oC, e não houveram diferenças significativas 

(p>0,05) na temperatura de desenvolvimento da estrutura do gel nos períodos de 

armazenamento. Na Figura 6 estão apresentados os valores de varredura de frequência de 

aplicação da tensão oscilatória nas amostras de albúmen (A) e gema (B), respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

FIGURA 6 - Rampa de frequência para o albúmen (A) e a gema (B) do ovo de ema.  
Antes do aquecimento símbolos fechados G’ e G”. 

Após resfriamento símbolos abertos  G’ e  G”. 
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Pode-se observar que de maneira geral, o albúmen e a gema apresentaram módulo 

elástico muito superior ao módulo viscoso em toda a faixa de frequência oscilatória e não 

dependentes dessa frequência (valores constantes), o que caracteriza estes sistemas como géis 

fortes antes do aquecimento e particularmente depois do resfriamento. No entanto, para a 

gema ocorreu um comportamento diferente antes do aquecimento onde se observou uma 

dependência acentuada dos módulos elásticos e viscoso com o resfriamento e valores muito 

próximos nos módulos, o que pode estar relacionado a uma estrutura de gel fraco antes do 

aquecimento.  

 

4 CONCLUSÃO 

As frações de albúmen e gema de ovos de emas apresentam comportamento reológico 

dependente do tempo de cisalhamento com tixotropia no albúmen e reopexia na gema. Os dois 

sistemas também apresentam comportamento pseudoplástico e com pequena tensão inicial ao 

escoamento em todos os tempos de armazenamento. A temperatura de estruturação do gel 

(gelificação) para o albúmen e para a gema são superiores aos observados em ovos comerciais, 

e não sofrem variações significativas no armazenamento. 

 Os valores mais altos de viscosidade e temperatura de gelificação obtidos para os ovos 

de emas podem terminar o dimensionamento do sistema industrial para o processamento, 

demonstrando que podem sofrer temperaturas mais altas, sem modificar as estruturas proteicas 

e comprometer o processamento. 
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CAPÍTULO 6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As ratitas estão presentes na história da humanidade há muitos séculos, quando 

populações africanas utilizavam como fonte de alimento, utensílios no uso diário para 

vestuário e adornos. Os primeiros relatos documentados de criação dessas aves datam de 1813. 

Após o final da Segunda Guerra Mundial, ocorreu a expansão de criação de avestruzes nas 

regiões da Europa e Estados Unidos, e no Brasil, a partir de 1980, foram introduzidos os 

criatórios comerciais de avestruzes, emas e emus. Com o desenvolvimento da raticultura, o 

setor enfrentou duas graves crises, uma delas em 1998 com a suspeita de ocorrência de doença 

de Newcastle nos planteis de ratitas, e em 2005 com a fragmentação da cadeia produtiva. 

Mesmo com todas essas dificuldades, alguns criatórios permaneceram ativos e a partir 

de 2010 o setor iniciou uma nova jornada mais consolidada, com pesquisas direcionadas à 

utilização dos produtos derivados destas aves pela indústria. Entre os produtos de interesse 

estudados, os ovos passaram a ser o principal foco. Atualmente essas pesquisas são necessárias 

para o conhecimento de sua composição, dos elementos bioativos contido nestes, nas 

condições adequadas para armazenamento, das condições microbiológicas e características do 

comportamento reológico para utilização industrial. 

O Brasil detém a maior população nativa de emas, representando um patrimônio 

genético e um recurso faunístico a ser preservado e utilizado de forma racional. Os criadores 

conservacionistas vêm desenvolvendo programas de preservação, com abordagem na 

reprodução natural e manutenção da biodiversidade desta espécie. Além disto, o 

desenvolvimento de criatórios de emas com finalidade de produção de ovos representa uma 

alternativa para a diversificação das atividades agropecuárias, entrando em consonância com 

os projetos estabelecidos pela FAO para a Gestão sustentável dos recursos naturais, que 

estabelece a introdução de uma matriz de produção agroecológica para a sustentabilidade 

social e ambiental.  

Com o objetivo de agregar conhecimento a respeito das características de qualidade, 

armazenamento adequado, contaminação microbiológica natural e resistência à contaminação 

experimental por Salmonella Gallinarum, proteínas constituintes do albúmen e da gema e os 

parâmetros para o processamento industrial, foram realizados os estudos com ovos de emas 

provenientes de criatório comercial. Os resultados obtidos foram promissores para atender aos 

objetivos.  
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Os ovos de emas apresentam variabilidade na sua constituição física, em termos de 

comprimento, largura, peso, porosidade e espessura de casca. Deve-se considerar tais 

diferenças ao fato de se tratar de uma espécie silvestre que não foi submetida a programas de 

melhoramento genético ou manejo populacional. Entretanto, pode-se constatar que a 

variabilidade verificada para essas características não interfere nas alterações físico-químicas 

e microbiológicas nos ovos de emas armazenados, para a finalidade de utilização industrial. 

Os dados obtidos podem servir como parâmetros para que novos estudos sejam realizados, 

relacionados a projetos de seleção e melhoramento genético, para as melhores características 

produtivas e desejáveis em termos comerciais.  

Em relação à composição centesimal qualitativa, esses ovos sofrem alterações 

significativas na composição proteica e pH, principalmente pela perda de água no decorrer do 

tempo. A perda de qualidade ocorre de forma desigual nas frações de albúmen e gema. 

Considerando os vários aspectos que estabelecem a qualidade desses ovos, em procedimento 

de armazenamento devem ser mantidos por até 21 dias em temperatura de 10oC.  

A contaminação microbiológica também estabelece um parâmetro importante no 

armazenamento e utilização dos ovos de emas, que apresentam um perfil microbiológico 

relacionado ao local de postura, por se tratar de aves que constroem seus ninhos no solo. 

Algumas bactérias estudadas, Proteus sp., Citrobacter freundii e Pseudomonas spp., Gram-

negativas aeróbicas mesófilas, não são inativadas em temperatura de 10oC e conseguem 

penetrar para o interior dos ovos aumentando sua frequência. Outras bactérias da mesma 

categoria Gram-negativas como Alcaligenes xilosoxidans, Serratia odorífera, 

Cromobacterium violaceum, Stenophomonas maltophilia, Providencia stuartii e Enterobacter 

spp. podem ser controladas com eficiência até 21 dias em temperatura de 10oC. 

Os resultados obtidos indicam que existe uma relação na ecologia bacteriana do ovo, 

onde algumas bactérias mais adaptadas à contaminação dos ovos podem prosperar e alterar 

consideravelmente o ambiente no qual estão inseridas, em detrimento de favorecer ou mesmo 

inibir o desenvolvimento de outras espécies bacterianas. A relação ecológica deve ser estudada 

e compreendida, pois poucos dados científicos em literatura especializada embasam o 

conhecimento dessa complexa relação. 

Além do perfil de contaminação das bactérias presentes no local de postura que 

contaminam os ovos de emas, foi testada experimentalmente a contaminação por Salmonella 
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Gallinarum e esta bactéria apresentou baixa frequência nos ovos testados. Os resultados 

demonstraram que a casca em conjunto com a membrana da casca e o albúmen desempenham 

uma barreira eficiente na penetração desse microrganismo para o interior dos ovos. Essa 

barreira seletiva está relacionada aos fatores físicos, como também a fatores químicos 

desempenhados pelas proteínas constituintes no albúmen. 

A casca do ovo de ema apresenta características especificas em sua composição, 

principalmente relacionada aos poros, os quais estabelecem a principal ligação entre o meio 

interno e externo ao ovo. Em ovos de galinhas, os poros apresentam uma estrutura de 

condução direta entre os meios. Todavia para os ovos de emas, estes apresentam na porção 

superficial externa várias estruturas resultantes da deposição mineral que atuam como uma 

barreira seletiva, estabelecendo uma complexa rede de micro canais até efetivamente 

convergirem para o canal principal do poro que dará ligação com o conteúdo interno do ovo. 

Essa estrutura estabelece a barreira física para a contaminação microbiana. 

Devido à composição ramificada da abertura dos poros de ovos de emas, alguns 

procedimentos de controle da contaminação na casca de ovos, entre estes a utilização de 

irradiação ultravioleta (UV-C) que apresenta uma eficiência na descontaminação da casca de 

ovos de aves comerciais, não apresenta resultados satisfatórios para os ovos de emas. Os raios 

ultravioletas, que atuam perpendicularmente na descontaminação da casca, não conseguem 

estabelecer sua ação antibacteriana na malha ramificada da abertura do poro, e assim, algumas 

bactérias não são atingidas. 

Além da primeira barreira física estabelecida pela casca, os constituintes internos dos 

ovos também devem ser compreendidos em sua composição, nas ações bioquímicas, 

bactericidas, bacteriostáticas e funcionalidades. Alguns estudos foram desenvolvidos a partir 

das duas últimas décadas, utilizando as ferramentas moleculares, para o isolamento de novas 

proteínas dos ovos, e frequentemente são relatadas novas proteínas ou mesmo isoformas 

proteicas. 

Nos ovos de emas, o presente estudo permitiu identificar 81 proteínas no albúmen, 25 

proteínas e suas isoformas; algumas destas foram identificadas em ovos pela primeira vez e 

merecem estudos complementares para compreensão de sua ocorrência, abundância e 

funcionalidade. Entre as proteínas de ocorrência conhecida em ovos como a ovalbumina foi 

isolada em 17 variantes (isoformas), a lisozima com sete variantes e TENP com nove 
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variantes, as quais são relatadas por apresentarem atividades bactericidas e bacteriostáticas. A 

quantidade dessas proteínas verificada nos ovos está relacionada aos processos de resistência 

a contaminação pelas bactérias estudadas. 

Em comparação molecular dos processos de degradação proteica e deterioração dos 

ovos, foi possível estabelecer o perfil de qualidade, no qual foi determinado que o albúmen 

permanece inalterado quando armazenado até 14 dias e as gemas até 21 dias. Estes parâmetros 

são importantes para considerar a utilização de ovos pela indústria com a separação das 

frações no momento da recepção do produto, e mantê-los armazenados separadamente. 

Além da melhor forma de armazenamento do produto, os parâmetros para o 

processamento industrial são fundamentais. Os ensaios reológicos determinaram que no 

armazenamento, a consistência do albúmen e da gema sofre alterações, demonstrando que as 

gemas dos ovos de emas foram significativamente mais estáveis às alterações no decorrer do 

tempo. Outra característica distinta observada nos ovos de emas foi a termo resistência das 

frações proteicas do albúmen e da gema. Ao ser aquecido, o albúmen apresenta o início da 

gelificação (coagulação proteica) aos 56oC e um segundo processo aos 78oC e aos 80oC a 

gelificação é efetivada. Esses resultados estão relacionados à composição das proteínas com 

diferentes estágios desnaturantes e apresentam um diferencial relacionado a ovos de galinhas 

comerciais que sofrem essas alterações em temperaturas mais baixas. 

Seguindo a mesma tendência, as proteínas da gema apresentaram o início do processo 

de gelificação (coagulação proteica) em 66,8oC e aos 69oC a gelificação foi efetivada. Com o 

armazenamento das frações, as temperaturas de coagulação para os albumens, como também 

para gemas não sofrem variações significativas (p>0,05). Esses parâmetros reforçam a 

necessidade de armazenamento das frações separadamente, pois a termo resistência das 

proteínas do albúmen e da gema, no processo de gelificação, são diferentes. 

Em relação a todos os parâmetros avaliados para ovos de emas mantidos armazenados, 

pode-se determinar que os mesmos devem ser armazenados entre 14 e 21 dias e suas frações 

de albúmen e gema devem ser armazenadas separadamente. A temperatura de 10oC se mostrou 

eficiente para a manutenção da qualidade entre 14 até 21 dias no controle da maioria dos 

microrganismos estudados contaminantes de ovos depositados no solo. As proteínas 

identificadas no albúmen e suas isoformas desempenham ação bactericida eficiente. A 
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temperatura para processamento é mais alta que a utilizada nos processos industriais para ovos 

de galinhas poedeiras comerciais.  

A raticultura, especificamente a produção de ovos, deve ser valorizada como mais uma 

atividade pecuária, gerando emprego e renda a trabalhadores rurais de pequenas e médias 

propriedades, e principalmente como produção de proteínas de origem animal de alta 

qualidade, com baixo impacto ambiental, por se tratar de animais endêmicos das regiões do 

Brasil, altamente adaptadas ao ambiente. Os resultados do presente estudo realizado, fornecem 

novos parâmetros de qualidade, de contaminação bacteriana e de processamento industrial. 

Novas pesquisas devem ser realizadas para a utilização do ovo de ema na indústria de 

alimentos, pois demonstraram ótimas características para elaboração de novos produtos 

alimentícios específicos. Atualmente a criação de emas apresenta um grande desafio, pois seu 

desenvolvimento está diretamente relacionado a informações sobre as características dos ovos 

produzidos por estes animais, para a formação de uma cadeia produtiva consolidada, 

desenvolvimento e consumo dos produtos produzidos. Os resultados obtidos nos 

experimentos, apresentados neste trabalho, corroboram para o crescimento promissor da 

raticultura como atividade pecuária sustentável, novas matérias primas para a indústria de 

alimentos e produção de proteína animal de alta qualidade para o consumo humano. 

 

 


