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RESUMO GERAL 

 
O presente estudo foi desenvolvido com o intuito de estudar o comportamento de 
Pseudomonas aeruginosa inoculadas na casca de ovos lavados e não lavados. 
Foram determinados os perfis socioeconômico e microbiológico de mãos, 
cavidade nasal e orofaringe de 32 funcionários de quatro granjas de postura 
comercial da região metropolitana de Goiânia-GO. Verificou-se que 56% dos 
funcionários pertenciam ao gênero masculino e que a faixa etária mais frequente 
estava entre 18 e 23 anos. Treze dentre 32 indivíduos (41%) possuíam do 6º ao 9º 
ano do ensino fundamental e 44% tinham renda mensal familiar entre dois e três 
salários mínimos. A maioria dos microrganismos isolados e identificados entre os 
operários pertence à microbiota natural do homem. Entretanto, Escherichia coli foi 
encontrada nas mãos de 12,5% dos funcionários, antes de iniciar jornada de 
trabalho, indicando contaminação fecal. Também foram isoladas, das mãos dos 
trabalhadores, bactérias deteriorantes para os ovos como Pseudomonas spp. e 
Enterobacter spp. Dentre as bactérias Gram-positivas, destacou-se 
Staphylococcus coagulase positivo, que pode representar perigo à saúde do 
consumidor. Após essa investigação inicial, foi avaliada a qualidade bacteriológica 
de 576 ovos lavados e 132 ovos não lavados da linhagem Dekalb White obtidos 
em quatro granjas de postura comercial da região metropolitana de Goiânia-GO, 
sendo a metade coletada na sala de classificação e, a outra metade, nos galpões. 
Foram realizadas contagens de mesófilos e Staphylococcus coagulase positivo e 
Número Mais Provável de coliformes totais e fecais nas cascas e conteúdos e 
pesquisa de Salmonella spp. nas cascas. Concluiu-se que ovos lavados possuem 
melhor qualidade bacteriológica de casca do que ovos não-lavados, entretanto, o 
procedimento de lavagem deve ser realizado de forma adequada a fim de se evitar 
contaminação. No experimento seguinte objetivou-se verificar a influência da 
contaminação experimental na casca de ovos não-lavados com Pseudomonas 
aeruginosa. Foram contaminados, pelo manuseio, com inóculos de 3 x 102 e 6 x 
105 unidades formadoras de colônias (UFCs) de Pseudomonas aeruginosa/mL de 
solução, 576 ovos grandes, sem trincas de poedeiras leves, com 30 a 40 semanas 
de idade. Após contaminação, os ovos foram armazenados a 5ºC e a 28ºC por 30 
dias. A cada dez dias foram realizadas análises de qualidade física dos ovos 
(peso, gravidade específica, espessura de casca, porcentagem de gema, albume 
e casca, unidade Haugh, índices de gema e albume), pH e contagens da bactéria 
contaminante na casca e conteúdo dos ovos. Durante o armazenamento, houve 
controle da multiplicação bacteriana nas cascas dos ovos contaminados e 
mantidos a 5ºC (p<0,05). No entanto, no conteúdo, a refrigeração controlou o 
crescimento da bactéria apenas de ovos contaminados com maior inóculo. Pode-
se concluir que a refrigeração mantém a qualidade interna dos ovos, mesmo 
quando contaminados e que também conserva as características higiênico-
sanitárias do produto. No último experimento, objetivou-se verificar a influência da 
contaminação experimental com Pseudomonas aeruginosa na qualidade física de 
ovos lavados e armazenados a 5ºC e 25ºC. Foram utilizados 576 ovos, sem 
trincas, classificados como grandes, de poedeiras leves com 30 a 40 semanas de 
idade, da linhagem Dekalb White. O delineamento empregado foi inteiramente 
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casualizado em esquema fatorial 3 x 2 (contaminação e temperatura de 
armazenamento) com 12 repetições para variáveis de qualidade física e pH e 
quatro repetições para variáveis microbiológicas. Os ovos foram contaminados, 
pelo manuseio, com 7,8 x 102 e 6 x 105 UFCs de Pseudomonas aeruginosa/mL de 
solução e armazenados a 5oC e 25oC por 30 dias. A cada dez dias foram 
realizadas análises de qualidade física dos ovos, semelhantes ao experimento 
anterior, pH e contagens de Pseudomonas aeruginosa na casca e conteúdo dos 
ovos. Os ovos armazenados a 5ºC apresentaram melhores valores (p<0,05) de 
qualidade interna e menor contagem bacteriana na casca e no conteúdo (p<0,05), 
independentemente da concentração inicial do inóculo. Concluiu-se que a 
refrigeração proporciona melhor quallidade interna, física, química e bacteriológica 
de ovos, durante 30 dias de armazenamento. 

 
 
Palavras-Chave: contaminação bacteriana, estocagem, ovos comerciais, 
refrigeração 
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CAPÍTULO 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

A produção mundial de ovos apresentou crescimento de 35,1% entre os 

anos de 1995 a 2004, porém, no Brasil, o aumento foi somente de 10,2% no 

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

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

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

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

Apresenta na sua composição proteína de elevado valor biológico, reunindo todos 

aminoácidos essenciais e aproximadamente, 11% de lipídios, sendo que o 

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

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

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

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

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

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

principalmente ferro e fósforo. No entanto, para que todo este potencial nutricional 

seja aproveitado, o ovo precisa ser processado e conservado adequadamente, 

uma vez que podem transcorrer semanas entre o momento da postura e o 

consumo. 

O ovo fresco é aquele em casca que não foi conservado por qualquer 

processo industrial. Entretanto, perderá a sua denominação de fresco se for 

submetido intencionalmente à temperatura menor que 8oC. A temperatura 

recomendada, pela legislação vigente, para armazenamento do ovo fresco está 

entre 8oC e 15oC com umidade relativa do ar entre 70 a 90%. De acordo com a 

Portaria n.1 de 21/02/1990 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(BRASIL,1990), o período para consumo de ovos frescos é de 30 dias, no entanto, 

tempo e temperatura de armazenamento para ovos são motivos de discussão 

permanente. 
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O resfriamento dos ovos visa retardar a velocidade de multiplicação de 

microrganismos e aumentar a vida de prateleira do produto, sendo obrigatório em 

muitos países (WILKS et al., 2000). Entretanto, nas condições do mercado interno 

brasileiro, 92% dos ovos são comercializados in natura sem refrigeração. Vale 

ressaltar que a validade máxima do ovo, em temperatura ambiente, é de quatro 

(AHN et al., 1981) a 15 dias (OLIVEIRA, 2000), após a postura. De acordo com 

MORENG & AVENS (1990), quanto maiores o tempo e a temperatura de 

armazenamento, pior a qualidade interna dos ovos.  

A qualidade do ovo é determinada por análises de casca e conteúdo. As 

principais medidas de qualidade da casca são densidade do ovo, espessura de 

casca, porcentagem de casca em relação ao peso do ovo e resistência à força 

física (MILES, 1993). A qualidade da casca é afetada por fatores genéticos, 

ambientais, patológicos, fisiológicos, nutricionais e pelo manejo (FARIA, 1996). A 

baixa qualidade de casca representa perda econômica para o setor avícola e 

aumenta as possibilidades de contaminação por microrganismos (MESSENS et 

al., 2005a). 

A qualidade interna dos ovos é avaliada por meio de parâmetros físicos, 

químicos, biológicos e funcionais. Dentre eles, destacam-se viscosidade do 

albume, qualidade de gema, condições da câmara de ar e presença de outras 

anormalidades como manchas de carne ou sangue. No Brasil, embora desde a 

década de 60 a legislação ordene os ovos de consumo segundo um padrão de 

qualidade interna (BRASIL, 1965), somente o peso e características de casca têm 

sido considerados (KAROUI et al. 2006). Tempo e temperatura de 

armazenamento dos ovos, linhagem e idade da poedeira, manejo nutricional e 

estado sanitário das aves são fatores que exercem influência na qualidade de 

albume e gema (BERARDINELLI et al., 2003). 

Mudanças que ocorrem nos ovos, durante armazenamento, estão 

relacionadas às trocas gasosas entre albume e ambiente realizadas através dos 

poros da casca (SOLOMON, 1991). Assim, o albume perde água e gás carbônico, 

o que resulta em perda de peso do ovo e aumento da câmara de ar e do pH 

(MORENG & AVENS, 1990). 
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Outro sinal de perda da qualidade do ovo é a fluidificação do albume. 

Temperaturas elevadas de estocagem aumentam a velocidade de reações 

químicas levando à ruptura da estrutura de gel do albume. As enzimas hidrolisam 

as cadeias de aminoácidos destruindo a estrutura protéica, liberando água e 

aumentando a proporção de albume fluido (CARBÓ, 1987). 

À medida que elevam tempo e temperatura de armazenamento, a água 

do albume fluido atravessa a membrana vitelínica. O excesso de água na gema 

determina o seu aumento, levando à perda da resistência da membrana vitelínica. 

A gema se torna mais fluida e em posição descentralizada, podendo entrar em 

contato com microrganismos presentes nas membranas da casca (JAY, 2000). A 

gema possui pH e conteúdo de lipídios que favorecem o crescimento bacteriano. 

Sendo assim, quando a bactéria penetra na gema, pelo enfraquecimento da 

membrana vitelínica, sua multiplicação ocorre rapidamente (HARA-KUDO et al., 

2001). 

Alguns fatores intrínsecos presentes nos ovos os protegem de maneira 

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

da casca funcionam como barreiras mecânicas contra a invasão de 

microrganismos (JAY, 2000; MESSENS et al., 2005b). Além desta barreira, MINE 

et al. (2003) observaram que isolados da matriz protéica da casca do ovo têm alta 

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

cutícula, a lisozima tipo C com atividade antimicrobiana contra Pseudomonas 

aeruginosa, Staphylococcus aureus e Bacillus subtilis. 

Uma vez que a penetração aconteça, os microrganismos encontram no 

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

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

contra bactérias Gram-positivas. Por outro lado, a avidina forma um complexo com 

biotina, tornando-a indisponível e dificultando a multiplicação de bactérias Gram-

negativas. A ovoflavoproteína se liga à riboflavina e a ovotransferrina, ao ferro di e 

trivalente e ao cobre, indisponibilizando estes nutrientes para os microrganismos 

(SGARBIERI, 1996; JAY, 2000). 
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Sendo assim, o crescimento de microrganismos é observado com maior 

freqüência durante armazenamento do ovo em elevadas temperaturas, indicando 

que mudanças da composição do albume durante a estocagem diminuem a 

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

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

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

somente após 14 dias de armazenamento. 

Além do tempo e temperatura, a concentração dos microrganismos na 

casca afeta a penetração para o conteúdo dos ovos. SCHOENI et al. (1995) 

observaram, em ovos contaminados com diferentes inóculos de Salmonella spp., 

que a possibilidade de contaminação de conteúdo e mesmo a permanência da 

bactéria na casca foram proporcionais a contaminação inicial. CHEN et al. (1996), 

utilizando cepa luminescente de Salmonella Enteritidis, verificaram que todos os 

ovos contaminados com 108 UFCs/mL apresentavam a bactéria no conteúdo após 

seis semanas de armazenamento, enquanto apenas 27% dos ovos contaminados 

com 104 UFCs/mL continham a bactéria após o mesmo tempo de armazenamento.  

Uma medida efetiva para redução da carga bacteriana na casca é a 

lavagem dos ovos (JONES et al., 2004a). A lavagem, realizada nas condições 

adequadas de temperatura e pH da água e teor de sanitizante, conforme 

regulamentado pela AGÊNCIARURAL (2003), produz a diminuição da 

contaminação das cascas dos ovos, evitando sua deterioração. Entretanto, há 

muita discussão em torno desta prática, uma vez que os sistemas de lavagem 

podem ser fontes de contaminação de cascas (CATALANO & KNABEL, 1994). 

MOATS (1981) verificou correlação positiva entre contagem total de mesófilos da 

água, escovas e esteiras de lavagem e a superfície de ovos lavados. 

De acordo com MAYES & TAKEBALLI (1983), a desvantagem do 

procedimento de lavagem é a remoção da cutícula protetora dos poros da casca. 

O rompimento da cutícula por abrasão e lavagem facilitaria a entrada de 

microrganismos, resultando na rápida deterioração dos ovos. Entretanto, são 

bastante questionadas a função e a eficiência da cutícula, sendo que MESSENS 
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et al. (2005b) e DE REU et al. (2006) não encontraram relação desta película com 

a penetração de Salmonella spp. em ovos.  

A contaminação interna dos ovos pode contribuir para redução da vida 

de prateleira dos mesmos e levar riscos à saúde do consumidor (CAMPOPAS, 

2004). Dentre os microrganismos envolvidos na deterioração dos ovos destaca-se 

a Pseudomonas aeruginosa, que é um bastonete Gram-negativo capaz de resistir 

a presença de antimicrobianos presentes no albume. Embora esta espécie 

raramente se torne causa de doenças de origem alimentar, poderá apresentar 

perigo à saúde de idosos e crianças, diabéticos e imunodeprimidos (GALES et al., 

2001). 

Pseudomonas spp. são consideradas psicrotróficas, isto é, crescem em 

alimentos mantidos sob refrigeração e também são identificadas como primeira 

invasora da membrana da casca do ovo (JONES et al, 2004b). Podem ser 

isoladas da água, do solo e de animais, incluindo o homem (FRANCO & 

LANDGRAF, 2002). No homem, são encontradas na pele e nas mucosas, sendo 

que a contaminação dos alimentos pode ser ocasionada por procedimentos de 

manipulação incorretos. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 70% 

dos casos de enfermidades veiculados pelos alimentos têm origem no seu 

manuseio inadequado. Fatores como qualidade da matéria prima, condições 

ambientais, características de equipamentos e as condições técnicas de 

higienização são pontos importantes na etiologia de doenças veiculadas por 

alimentos. Entretanto, nenhum destes aspectos supera a importância das técnicas 

de manipulação e a própria saúde do manipulador nesta particularidade 

(VENTURI et al., 2004). 

SONCINI & BITTENCOURT (2003) reportaram que o manuseio de ovos 

comerciais pode propiciar alto nível de contaminação mesmo após a desinfecção. 

Os ovos podem ser contaminados por Pseudomonas spp. provenientes de mãos, 

fossas nasais e orofaringe dos funcionários das granjas. No entanto, a maioria dos 

manipuladores não tem consciência do real perigo que a contaminação biológica 

representa e nem como evitá-la (VENTURI et al., 2004). 



 

 

6 

Tradicionalmente, as medidas de controle de contaminação de 

alimentos incluem a implementação de técnicas de lavagem das mãos, 

treinamento e conscientização dos profissionais envolvidos no preparo, 

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

sentido, ALMEIDA et al. (1995) afirmaram que, embora a adequada lavagem das 

mãos não garanta a eliminação de microrganismos, a redução dos níveis de 

contaminação ocorre após higienização com detergente anti-séptico e água 

morna, pelo menos antes do início do trabalho, após manipulação de alimentos 

crus e após uso de sanitários. 

Considerando-se que existem poucas informações técnico-científicas 

sobre a contaminação de bactérias deteriorantes devido o manuseio dos ovos de 

consumo, a presente pesquisa foi desenvolvida com o intuito de estudar o 

comportamento de Pseudomonas aeruginosa inoculadas na casca de ovos não 

lavados e lavados. 
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CAPÍTULO 2 – PERFIL SOCIOECONÔMICO E MICROBIOLÓGICO DE MÃOS, 

DA CAVIDADE NASAL E DA OROFARINGE DE FUNCIONÁRIOS DE 

GRANJAS DE PRODUÇÃO DE OVOS COMERCIAIS  

 

RESUMO 

 

Caracterizar os perfis socioeconômico e microbiológico de mãos, cavidade nasal e 
orofaringe de indivíduos que trabalham em contato direto com ovos de consumo 
constituíram os objetivos do presente estudo. Foram avaliados 32 funcionários 
voluntários de quatro granjas de postura comercial da região metropolitana de 
Goiânia-GO, no período de janeiro a agosto de 2007. Após aplicação de inquérito 
socioeconômico, suabes embebidos em solução salina peptonada 0,1% foram 
friccionados em toda superfície palmar, espaços interdigitais, regiões peri-
ungueais, fossas nasais e orofaringe, antes e após duas horas de trabalho. Em 
seguida, as amostras foram levadas ao Laboratório de Bacteriologia da Escola de 
Veterinária da UFG e estriadas em ágar MacConkey e ágar sangue e inoculadas 
em caldo tioglicolato. Procedeu-se a incubação a 37oC por 24-72 horas e, 
posteriormente fez-se a leitura das placas, isolamento das unidades formadoras 
de colônias e identificação. Verificou-se que 56% (18/32) dos funcionários eram do 
gênero masculino e que a faixa etária mais frequente (47%) estava entre 18 e 23 
anos, representando 15/32 indivíduos entrevistados. Aproximadamente 41% 
(13/32) possuíam do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e 44% (14/32) tinham 
renda mensal familiar entre dois e três salários mínimos. Escherichia coli foi 
isolada das mãos de 12,5% (4/32) dos indivíduos antes de iniciar a jornada de 
trabalho, indicando contaminação de origem fecal. Microrganismos deteriorantes 
dos ovos identificados nos manipuladores foram Pseudomonas spp., Enterobacter 
spp. e leveduras/bolores. Salmonella spp. não foi encontrada nos indivíduos 
avaliados. Dentre as bactérias Gram-positivas identificadas, destacou-se 
Staphylococcus coagulase positivo, presente tanto nas mãos como na cavidade 
nasal de 78% (25/32) dos funcionários antes de iniciar o trabalho. Conclui-se que 
microrganismos isolados dos funcionários das granjas podem representar perigos 
à saúde do consumidor e afetar a qualidade dos ovos. 

 

Palavras-Chave: higiene, manipulador de alimentos, segurança alimentar. 
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CHARACTERIZATION OF SOCIO-ECONOMIC AND MICROBIOLOGICAL 

PROFILE OF HANDS, NASAL CAVITY AND OROPHARYNX OF THE STAFF OF 

COMMERCIAL POULTRY FARMS 

 

ABSTRACT  

 

To characterize the socioeconomic and microbiological profiles of hands, nasal 
cavity and oropharynx of individuals who work in direct contact with eggs for 
consumption were the goals of this study. It was evaluated 32 volunteers staff from 
four commercial poultry farms located in the metropolitan region of Goiânia-GO, 
from January to August 2007. After socioeconomic survey, swabs soaked in saline 
peptone 0.1% solution were rubbed in the palm surface, interdigital spaces, peri-
nail regions, nose and oropharynx before and after two hours of work. Then the 
samples were brought to the Laboratory of Bacteriology at School of Veterinary 
Medicine of Federal University of Goiás and striated in MacConkey agar and blood 
agar and inoculated in thioglycolate broth. There was incubated at 37oC for 24 to 
72 hours and, later it was reading the cards, isolation of colony forming units and 
identification. It was found that 56% (18/32) of the workers are males and that the 
most common age group (47%) is between 18 and 23 years, representing 15/32 
individuals interviewed. Approximately 41% (13/32) had 6th to 9th grade of 
elementary school and 44% (14/32) had monthly family income between two and 
three minimum salaries. Escherichia coli was isolated from the hands of 12.5% 
(4/32) individuals before starting day of work indicating contamination of fecal 
origin. Deteriorated microorganisms for eggs identified in the handlers were 
Pseudomonas spp., Enterobacter spp. and yeast/mould. Salmonella spp. was not 
found in individuals evaluated. Among the Gram-positive bacteria identified 
detached Staphylococcus coagulase positive, both in this hands as the nasal cavity 
of 78% (25/32) of workers before starting the routine of work. It follows that 
microorganisms isolated from farms workers can pose dangers to health of 
consumers and affect the quality of eggs. 
 
Key-Words: food handler, food security, hygiene. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Na história da humanidade é difícil estabelecer quando o homem tomou 

conhecimento da existência de microrganismos e da importância da limpeza e 

sanitização na produção de alimentos. Atualmente, sabe-se que os alimentos são 

excelentes substratos para o desenvolvimento de numerosas espécies de 

microrganismos e a aplicação dos preceitos de higiene que previne a 

contaminação e a deterioração dos produtos, evitando perigos à saúde humana e 

prejuízos econômicos (EVANGELISTA, 1989). 

Entre vários parâmetros que determinam a qualidade do alimento, são 

de grande importância os que definem suas características microbiológicas. A boa 

qualidade de um alimento está relacionada ao cumprimento das regras de higiene 

e deve abranger quesitos como manutenção e higienização das instalações, 

equipamentos e utensílios; controle da qualidade da água de abastecimento, dos 

vetores transmissores de doenças e pragas; capacitação dos profissionais e 

supervisão da higiene dos manipuladores e do manejo do lixo (BRASIL, 2004). 

O solo, a água, as plantas, os utensílios, o trato intestinal do homem e 

dos animais, os manipuladores de alimentos, a ração animal, a pele dos animais, 

o ar e o pó constituem as principais fontes de contaminação dos alimentos 

(FRANCO & LANDGRAF, 2002). Segundo BRYAN (1990), o homem é 

considerado importante veículo de contaminação dos alimentos. Ele pode veicular 

microrganismos, em situações eventuais, quando acometido de processo 

infeccioso, em períodos de convalescença de algumas doenças ou ser portador 

inaparente.  

Fossas nasais, orofaringe, mãos, intestinos e lesões inflamatórias 

cutâneas são fontes atuantes ou potenciais de contaminações de alimentos. A 

partir destas fontes, a contaminação ocorre por espirros, tosse, costume de salivar 

os dedos no contato com papéis, uso contínuo de lenços, falta de cuidados 

higiênicos após excreção, no ato de coçar o nariz, cabelos e ouvidos e fumar 

constantemente. Tais práticas não coadunam, de nenhum modo, com as 
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prescrições de higiene da produção de alimentos e são capazes de comprometer 

seriamente unidades ou todo o lote do produto (EVANGELISTA, 1989). 

Certas condições de saúde podem desqualificar, permanentemente, 

alguns indivíduos para exercerem função de manipuladores de alimentos, como 

nos casos de portadores de Salmonella typhi. Outras situações, tais como 

ferimentos, cortes, esfoliações na pele, resfriados, sinusite, faringite, diarréia e 

febre, podem acarretar suspensão temporária das atividades dos funcionários até 

que estejam recuperados (GERMANO & GERMANO, 2008). Portanto, o controle 

de saúde dos funcionários, tanto na admissão, quanto durante vínculo 

empregatício, representa ponto importante na prevenção de surtos de toxinfecção 

alimentar (BRASIL, 1997; SENAI & SEBRAE, 2000).  

Comportamentos higiênico-sanitários adequados dos manipuladores 

são necessários para se evitar a contaminação dos alimentos. Desta forma, as 

mãos devem ser conservadas limpas assim como é indicado o uso de gorros para 

impedir que cabelos, produtos de descamação e de feridas do couro cabeludo 

atinjam os alimentos. Uniformes de trabalho, luvas, máscaras, calçados 

antiderrapantes e aventais impermeáveis também devem ser mantidos nas 

melhores condições de limpeza (EVANGELISTA, 1989).  

DEL RIO & PICCOLI-VALLE (2000) mostraram que a utilização de luvas 

e máscaras pelos funcionários durante manipulação e embalagem do alimento 

diminuiu a contaminação por coliformes totais e fecais e de Staphylococcus 

aureus. Entretanto, segundo estes autores, a utilização correta destes 

equipamentos não desobriga a lavagem das mãos, a qual garante qualidade e 

segurança do alimento. 

Na produção de alimentos, a excelência da matéria-prima é fator 

indispensável para garantir um produto final seguro. Nesse sentido, o ovo de 

galinha é largamente utilizado para consumo direto ou como ingrediente de 

produtos como biscoitos, maionese, alimentos infantis, sorvetes, molhos para 

salada e doces. Alguns destes alimentos podem não sofrer tratamento térmico 

antes do consumo ou conter microrganismos contaminantes termorresistentes. 

Desta maneira, alimentos contendo ovos, ou seus produtos, podem ser 
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veiculadores de microrganismos, inclusive patogênicos (FRAZIER & WESTHOFF, 

2000).  

Salmonella spp. é importante patógeno para o homem e pode estar 

presente nos ovos, sendo inúmeros os surtos de infecção alimentar atribuídos ao 

consumo destes alimentos contaminados com Salmonella Enteritidis 

(ALTEKRUSE et al., 1997; PERESI et al., 1998). A ocorrência de casos de 

salmonelose e a existência de portadores crônicos e inaparentes constituem 

situações preocupantes. Medidas preventivas como licença médica de 

funcionários apresentando sintomas de enterite ou afastamento permanente 

daqueles portadores de Salmonella spp. de operações que envolvam manipulação 

de alimentos são essenciais para o controle de doenças relacionadas ao consumo 

de ovos (CAMPOPAS, 2004). 

Boas práticas de higiene devem ser adotadas nas etapas da produção 

de ovos. Fatores como qualidade da matéria-prima, condições ambientais, 

características e condições técnicas de higienização dos equipamentos são 

pontos importantes na prevenção de agentes toxinfecciosos veiculados por ovos e 

seus produtos. Entretanto, nenhum destes aspectos supera a importância das 

técnicas de manipulação e a própria saúde dos manipuladores.  

Caracterizar o perfil socioeconômico dos funcionários, bem como o perfil 

microbiológico de mãos, cavidade nasal e orofaringe dos indivíduos que trabalham 

em contato direto com ovos de quatro granjas de postura comercial localizadas na 

região metropolitana de Goiânia-GO constituíram os objetivos do presente estudo. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa Humana da Universidade Federal de Goiás e todos os participantes, de 

acordo com as exigências estabelecidas no protocolo desse comitê (protocolo no 

008/2006, Anexo 1), assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Anexo 2). Primeiramente, em visita anterior ao início do estudo, os funcionários 
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foram informados sobre os objetivos e detalhamento dos procedimentos de 

pesquisa, bem como da garantia de sigilo dos dados coletados. 

Trata-se de um estudo transversal realizado no período de janeiro a 

agosto de 2007, que abrangeu 32 funcionários voluntários, sendo 22 da sala de 

classificação de ovos, um trabalhador dos galpões e nove que trabalhavam tanto 

na sala de classificação quanto nos galpões de quatro granjas de postura 

comercial, selecionadas por conveniência, localizadas na região metropolitana de 

Goiânia-GO. Nesta pesquisa, todos os funcionários das granjas que trabalhavam 

na sala de classificação foram avaliados, totalizando 100% de participação. 

Participaram catorze funcionários da Granja 1, considerada de médio 

porte, com produção de, aproximadamente, 144.000 ovos/dia, cujo sistema de 

lavagem de ovos era mecanizado com água aquecida e hipoclorito de cálcio 65% 

(130g de Ca(ClO)2/20L de água). Da Granja 2, de pequeno porte, com produção 

média diária de 30.000 ovos e realização da lavagem dos ovos para 

comercialização de forma mecanizada com água aquecida e sanitizada com 

clorhexidina 20%, foram nove participantes. Das Granjas 3 e 4, com produção 

diária de, aproximadamente, 4.000 ovos/dia, comercializados sem o procedimento 

de lavagem, foram seis e três voluntários, respectivamente. 

Antes de iniciar o expediente de trabalho, foi realizado o inquérito 

socioeconômico para obtenção de informações referentes à idade, gênero, 

escolaridade e renda mensal familiar dos funcionários (Anexo 3).  

Após entrevista, suabes embebidos em solução salina peptonada 0,1% 

foram friccionados em toda superfície palmar, espaços interdigitais e regiões peri-

ungueais, nas fossas nasais e na orofaringe dos funcionários para coleta de 

amostras, totalizando três suabes por indivíduo amostrado.  

Após a coleta, foram transferidos para tubos de ensaio 16 x 160 mm, 

com tampa de rosca baquelite, contendo 10 mL de solução salina peptonada 

0,1%. A parte superior da haste do suabe era quebrada na borda interna do tubo, 

antes de mergulhar o material amostrado no diluente. Os tubos com material eram 

acondicionados em caixas isotérmicas de isopor contendo gelo reciclável para 

transporte ao laboratório de Bacteriologia do Departamento de Medicina 
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Preventiva da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás para 

processamento bacteriológico. O mesmo procedimento de coleta de amostras foi 

adotado, por praticidade, após duas horas de trabalho dos operários em contato 

direto com os ovos na sala de classificação e nos galpões das granjas. 

No laboratório, as amostras foram estriadas em ágar MacConkey e ágar 

contendo 7% de sangue desfibrinado de carneiro e inoculadas em caldo de 

tioglicolato. Em seguida, incubados a 37oC por 24 a 72 horas. Não havendo 

crescimento de microrganismos em ágar MacConkey ou ágar sangue foi realizado 

novo repique nos dois ágares a partir do caldo de tioglicolato, com incubação nas 

mesmas condições de tempo e temperatura. Quando havia crescimento nos meios 

de cultura, as características das unidades formadoras de colônias (UFCs) foram 

observadas e registrados tamanho, coloração, densidade, elevação, forma, 

consistência, odor e presença de hemólise. Cada tipo de UFC selecionada foi 

submetida à coloração pelo método de Gram e, em caso de ocorrer reação Gram-

variável ou duvidosa, ao teste de hidróxido de potássio (KOH) a 3% (IKRAN, 

2005).  

Nas UFCs com crescimento em ágar MacConkey, foram realizados 

teste de oxidase, repique em ágar ferro-açúcar triplo (TSI) sendo os tubos 

incubados a 37oC por 18-24 horas. Após este período, procedeu-se a leitura e 

determinou-se o perfil fenotípico por meio dos seguintes testes bioquímicos: 

produção de urease, de indol, de H2S, prova do vermelho de metila, prova de 

motilidade, utilização de citrato de Simmons, do manitol e do malonato e 

desaminação da fenilalanina (KONEMAN et al., 2001; IKRAN, 2005). 

A prova da catalase foi executada para diferenciar Staphylococcus spp. 

(positivos) de Streptococcus spp. (negativos). Para as colônias catalase positiva, 

prosseguia-se com os testes de oxidação e de fermentação da glicose (O-F), de 

resistência à bacitracina, utilização de manitol e prova de coagulase em tubo com 

plasma de coelho. A prova de sensibilidade à novobiocina foi realizada para 

diferenciar as UFCs de Staphylococcus epidermidis (sensível-S) e S. 

saprophyticus  (resistente-R) (KONEMAN et al., 2001). 
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Para os cocos Gram positivos catalase negativos, além de se observar 

as características das UFCs, fez-se a prova de sensibilidade a optoquina em ágar 

sangue, para diferenciar Streptococcus spp. de Pneumococcus, uma vez que este 

último é sensível ao antimicrobiano, formando halo de inibição maior ou igual a 14 

mm (IKRAN, 2005). 

De acordo com metodologia descrita por KONEMAN et al. (2001), 

bolores e leveduras com crescimento em ágar sangue foram transferidos para 

ágar Sabouraud em tubo inclinado e incubados a temperatura ambiente por 72 a 

96 horas e então observadas a morfologia e as características das UFCs.  

As análises descritivas e de frequências foram adotadas para expressar 

os resultados do inquérito socieconômico e dos gêneros de bactérias isoladas das 

mãos, da cavidade nasal e da orofaringe dos funcionários das granjas. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos 32 funcionários entrevistados, 56% (18/32) eram do gênero 

masculino. A faixa etária de maior frequência foi de 18 a 23 anos, ou seja, 47% 

(15/32). A análise socioeconômica do grupo indicou que 41% (13/32) possuíam do 

6º ao 9º ano do ensino fundamental e 44% (14/32) tinham renda mensal familiar 

entre dois e três salários mínimos (Tabela 1). 

A frequência do gênero masculino sobre o feminino entre funcionários 

das granjas foi menor que a observada por OLIVEIRA et al. (2002), que 

encontraram 75% dos manipuladores de alimentos do gênero masculino. A 

participação das mulheres em atividades que envolvam a produção de alimentos é 

importante porque, de acordo com PINHEIRO et al. (2002), as mesmas possuem 

maior interesse nos cuidados em relação à sua saúde do que os homens.  

Constatou-se também (Tabela 1) que os funcionários das granjas são 

mais jovens que os manipuladores de alimentos avaliados por OLIVEIRA et al. 

(2002) e LIPPI et al. (2004) e que todos eram alfabetizados, com 28% (9/32) dos 

indivíduos possuíndo nível médio completo. O grau de instrução verificado nas 
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entrevistas permite inferir que os funcionários possuem conhecimentos 

necessários para compreensão de conteúdos dos programas de qualificação de 

mão de obra, o que se constitui em fator relevante na redução e prevenção de 

doenças veiculadas por alimentos. 

 

TABELA 1 – Características socioeconômicas dos funcionários das granjas de 

postura comercial. Goiânia-GO, 2007. 

Características  n Frequência (%) 

Número de funcionários  32 100 

Gênero  Masculino 18 56,25 
 Feminino 14 43,75 

Faixa etária (anos) 18 |– 24 15 46,87 
 24 |– 30 5 15,62 
 30 |– 36 4 12,50 
 36 |– 41 4 12,50 
 41 |–  + 4 12,50 

Escolaridade Não alfabetizado 0 0 
 1o – 5o ano 5 15,62 
 6o – 9o ano 13 40,62 
 Nível médio incompleto 5 15,62 
 Nível médio completo 9 28,12 

Renda mensal familiar 
(salários mínimos) 

1 |– 2 4 12,50 

 2 |– 3 14 43,75 
 3 |– 5 9 28,12 
 5 |– + 5 15,62 

 

Em relação à renda mensal familiar informada pelos funcionários, 

constatou-se que a mesma contribui para a subsistência de cinco pessoas da 

família em 31% (10/32) dos casos, e em apenas 9% das famílias representou a 

única fonte de renda. Segundo CORRÊA (2005), as condições econômicas e 

sócio-culturais condicionam as práticas de higiene pessoal no trabalho e, quanto 

maior o entendimento dos princípios de higiene e das técnicas corretas de 

manipulação de alimentos, maior o controle dos riscos de contaminação nas 

várias etapas do processo de produção de alimentos. 

Os resultados dos microrganismos isolados e identificados nas mãos, 

cavidade nasal e orofaringe dos funcionários, antes de iniciar a jornada de 



 

 

19 

trabalho e após duas horas encontram-se na Tabela 2. Dentre as bactérias Gram-

negativas identificadas nas mãos, na cavidade nasal e na orofaringe dos 

funcionários destacaram-se Pseudomonas spp., Enterobacter spp. e Escherichia 

coli.  

 

TABELA 2 - Ocorrência de microrganismos identificados nas mãos, cavidade 

nasal e orofaringe de funcionários de granjas de postura comercial 

antes e após duas horas de trabalho em contato direto com ovos na 

sala de classificação e nos galpões. Goiânia-GO, 2007. 

 
Microrganismos 

Local de coleta 

Mãos Cavidade nasal Orofaringe 

antes depois antes depois antes depois 

Pseudomonas spp. 9/32 12/32 4/32 4/32 2/32 2/32 
Proteus spp. 0/32 1/32 2/32 4/32 0/32 0/32 
Alcaligenes spp. 0/32 0/32 0/32 1/32 0/32 0/32 
Enterobacter spp. 14/32 8/32 6/32 7/32 6/32 3/32 
Citrobacter spp. 4/32 1/32 1/32 1/32 2/32 0/32 
Klebsiella spp. 1/32 4/32 3/32 5/32 1/32 0/32 
Escherichia coli 4/32 3/32 1/32 5/32 1/32 0/32 
Leveduras/Bolores 3/32 2/32 3/32 0/32 2/32 5/32 
Staphylococcus coagulase positivo 28/32 24/32 28/32 27/32 7/32 6/32 
Staphylococcus. saprophyticus 1/32 1/32 1/32 1/32 0/32 0/32 
Staphylococcus epidermidis 6/32 9/32 5/32 5/32 8/32 7/32 
Micrococcus spp. 7/32 9/32 5/32 6/32 10/32 9/32 
Streptococcus spp. 4/32 4/32 2/32 1/32 20/32 19/32 
Pneumococcus 1/32 0/32 1/32 0/32 14/32 14/32 
Enterococcus spp. 0/32 0/32 1/32 0/32 0/32 0/32 
Corynebacterium spp. 0/32 1/32 1/32 0/32 1/32 1/32 

 

Pseudomonas spp. são bastonetes retos ou curvos, móveis com 

flagelação polar, catalase e oxidase positivos, amplamente encontrados na 

natureza (FRANCO & LANDGRAF, 2002). Neste trabalho foram encontrados nove 

funcionários, dentre os 32 avaliados, o que corresponde a 28%, com 

Pseudomonas spp. nas mãos, antes do início da jornada de trabalho, e 12 dentre 

os 32, representando 37,5% dos indivíduos com a mesma bactéria nas mãos, 

após duas horas de trabalho. Estes valores foram superiores aos informados por 
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GUERREIRO et al. (1984), que estimaram em 15% os indivíduos que abrigam 

Pseudomonas spp., principalmente nas unhas.  

O aumento do número de isolamentos desta bactéria após duas horas 

de trabalho pode ser explicado, em parte, pela habilidade de Pseudomonas spp. 

em utilizar grande variedade de substratos orgânicos como fontes de carbono e 

pela sua capacidade de sobreviver por longos períodos em ambientes úmidos 

como o encontrado na sala de classificação dos ovos. Também pode ser 

justificado pela instalação dessa bactéria no meio ambiente da granja e ao fato 

dos manipuladores, permanecendo nesses locais, tornarem-se portadores da 

bactéria pela exposição diária.  

Neste estudo foi detectada a presença de Pseudomonas spp. na 

cavidade nasal de quatro funcionários (12,5%) e na orofaringe de dois indivíduos 

(6%) antes do início e depois do expediente de trabalho. A presença deste agente 

nas mãos, na cavidade nasal e na orofaringe dos manipuladores pode representar 

perigo de contaminação interna dos ovos e contribuir para redução da vida de 

prateleira dos mesmos. Além disso, pode causar danos à saúde dos 

consumidores, uma vez que existem relatos de doença de origem alimentar 

causada por estas bactérias (FRANCO & LANDGRAF, 2002).  

Foi identificada a presença de Enterobacter spp. nas mãos de 14 dentre 

os 32 manipuladores avaliados, aproximadamente 44%, antes do início da jornada 

de trabalho e nas mãos de oito funcionários (25%), após duas horas de trabalho, 

sendo que em três deles a bactéria não havia sido isolada anteriormente. Este 

microrganismo também foi encontrado na cavidade nasal de seis indivíduos e na 

orofaringe de outros seis manipuladores antes de iniciar o expediente de trabalho.  

Após duas horas de atividade laboral, Enterobacter spp. foi isolada da 

cavidade nasal de sete operários, sendo que em apenas um dos indivíduos, as 

bactérias foram identificadas anteriormente. Esta bactéria também foi encontrada 

na orofaringe de três funcionários, após duas horas de trabalho, embora em um 

deles estes microrganismos não tenham sido isolados na primeira coleta. 

Enterobacter spp. são bastonetes imóveis que podem causar 

deterioração de alimentos, sendo ainda questionável sua importância como 
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agentes de doença de origem alimentar. Fazem parte da microbiota intestinal do 

homem, mas também estão presentes em outros ambientes como no solo e 

excretas de aves (EVANGELISTA, 1989). Desta forma, a presença de 

Enterobacter spp. no ambiente da granja permitiu seu frequente isolamento nas 

mãos, cavidade nasal e orofaringe dos funcionários. Possivelmente, a ocorrência 

destas bactérias nos funcionários esteja relacionada com as condições em que as 

atividades são executadas nas granjas e com exposição ocupacional constante a 

estes agentes, o que implicaria em facilitação de colonização. 

Escherichia coli são bactérias naturalmente encontradas no trato 

intestinal do homem. A maioria dos isolados não é patogênica, mas indicadora que 

o alimento apresenta contaminação de origem fecal, sugerindo condições 

higiênicas insatisfatórias. Constatou-se maior frequência dessa bactéria (Tabela 2) 

nas mãos de quatro dos 32 funcionários, antes do início da jornada de trabalho, 

representando 12,5% e na cavidade nasal de outros cinco dentre 32 indivíduos 

(16%), após duas horas de trabalho, sugerindo a contaminação dessas regiões 

por material orgânico de origem fecal. ROSSI (2006) também identificou a 

presença de Escherichia coli nas mãos de sete dentre 26 manipuladores de 

alimentos (22%), em pesquisa realizada na região de Belo Horizonte (MG) e 

sugeriu que fosse melhorada a higienização das mãos destes funcionários.  

DE WIT & KAMPELMACHER (1988) verificaram que 60% dos 

manipuladores de alimentos não lavavam adequadamente as mãos antes de 

lidarem com alimentos, isto é, não usavam detergentes, gastavam pouco tempo 

durante a lavagem das mãos e a superfície lavada era insuficiente. De acordo com 

FORSYTHE (1996), estimou-se que um em cada 50 funcionários abriga 109 UFCs 

de Escherichia coli por grama de fezes, sem demonstrar qualquer sintoma clínico. 

Conseqüentemente, não lavar as mãos adequadamente após usar o sanitário 

pode contaminar as unhas em até 107 UFCs de Escherichia coli. Mãos sujas ou 

mal lavadas representam um dos principais pontos críticos na contaminação de 

alimentos, incluindo os ovos de galinha, o que demonstra ser fundamental a 

higiene pessoal na prevenção da deterioração do alimento e de danos à saúde do 

consumidor (CAMPOPAS, 2004).  



 

 

22 

Salmonella spp. não foram identificadas nas mãos dos funcionários das 

granjas, corroborando com os resultados de ALMEIDA et al. (1995) e MILLEZI et 

al. (2007), que avaliaram a qualidade microbiológica das mãos de manipuladores 

de alimentos em restaurante institucional e em indústria alimentícia, 

respectivamente. Entretanto, VAN DUYNHOVEN et al. (2005) relataram que a 

presença desta bactéria na casca de ovos e a falta de cuidados higiênicos durante 

sua manipulação, esteve envolvida em 4% dos casos de gastrenterite na Holanda 

e ROSSI (2006) encontrou 31% dos manipuladores de alimentos com mãos 

contaminadas com Salmonella spp. em Belo Horizonte.  

As demais bactérias Gram-negativas foram isoladas em menor 

frequência nas mãos, na cavidade nasal e na orofaringe dos funcionários (Tabela 

2). Proteus spp., Alcaligenes spp., Citrobacter spp. e Klebsiella spp. são 

microrganismos deteriorantes de alimentos, oportunistas para o homem e 

responsáveis por enfermidades gastrintestinais, infecções urinárias e respiratórias 

Estas bactérias são encontradas em diversas amostras biológicas, inclusive nas 

fezes, porém, quando identificadas, não indicam necessariamente contaminação 

fecal recente ou ocorrência de enteropatógenos, porque podem estar presentes 

em outros ambientes como no solo e na água (KONEMAN et al., 2001). 

Leveduras e bolores encontrados nas mãos, na cavidade nasal e na 

orofaringe dos funcionários também podem contaminar os ovos e contribuir para 

sua deterioração. A proliferação no ovo se manifesta de modo evolutivo de acordo 

com a intensidade do desenvolvimento microbiano. Manchas puntiformes, com 

diferentes colorações, podem se instalar na parte externa ou interna da casca e 

evoluírem para o emboloramento completo do ovo (JAY, 2000).  

LIMA et al. (2007) encontraram 60% das amostras de unhas das mãos 

de manipuladores contaminadas com fungos. De acordo com estes autores, o fato 

pode ser explicado pelo contato constante das mãos destes profissionais com 

água e alimentos. Neste trabalho, três dentre 32 funcionários, aproximadamente 

9%, apresentaram leveduras e bolores nas mãos e na cavidade nasal. Estes 

microrganismos foram identificados na orofaringe de dois manipuladores (6%) 

antes de iniciarem o turno de trabalho, o que pode estar relacionado com as 
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condições socioeconômicas, sanitárias e, principalmente, atividade ocupacional da 

população avaliada.  

Dentre as bactérias Gram-positivas destacou-se, neste estudo, o grupo 

Staphylococcus coagulase positivo. Sabe-se que os seres humanos podem 

albergar em seu organismo os estafilococos, inclusive Staphylococcus aureus. 

DAGHISTANI et al. (2000) relataram que Staphylococcus coagulase positivo pode 

estar presente no períneo, no cabelo e principalmente na cavidade nasal, na pele 

e na orofaringe dos indivíduos e, em casos de infecções de pele, há cerca de 108 

UFCs/gota de pus. Para CARMO et al. (2003), de 30% a 50% da população 

podem abrigar esse microrganismo nas fossas nasais e embaixo das unhas como 

habitante comensal.  

Constatou-se, no presente trabalho, que 28 funcionários (87,5%) 

apresentaram Staphylococcus coagulase positivo nas mãos, antes do início da 

jornada de trabalho e 24 (75%), duas horas após. Estes microrganismos também 

foram encontrados na cavidade nasal de 87,5% dos funcionários (28/32) e, em 

78% dos indivíduos avaliados (25/32), a bactéria estava presente tanto nas mãos 

como na cavidade nasal, antes do início do expediente de trabalho. 

Staphylococcus coagulase positivo também foi isolado da orofaringe de sete 

indivíduos avaliados (22%), antes de iniciar os trabalhos na sala de classificação, 

e em cinco dos 32 funcionários (15,5%), o microrganismo estava presente nas 

mãos, na cavidade nasal e na orofaringe, evidenciando a importância destas áreas 

como de perigo potencial para contaminação dos ovos. 

ROSSI (2006), embora não tenha identificado as espécies de 

Staphylococcus pela prova da coagulase, encontrou aproximadamente 85% das 

mãos dos manipuladores de alimentos contaminados com este gênero de 

bactéria. BRESOLIN et al. (2005) detectaram 31 indivíduos em 90 manipuladores 

de alimentos (34%) com mãos e cavidade nasal contaminadas com 

Staphylococcus aureus. Além da contaminação originária dos manipuladores de 

alimentos portadores de Staphylococcus coagulase positivo, este grupo de 

bactéria pode ser introduzido no alimento a partir de equipamentos e utensílios 

usados no processamento dos ovos, como esteiras, escovas e embalagens 
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(CAMPOPAS, 2004). Estes pontos devem ser constantemente monitorados na 

granja a fim de garantir a produção de alimentos mais seguros, não contaminados 

por fontes diversas.  

Staphylococcus aureus é a espécie mais freqüentemente envolvida em 

surtos de intoxicação alimentar, entretanto, toxinose estafilocócica é provocada 

pela ingestão de alimentos contendo enterotoxina pré-formada, não havendo 

participação direta das células vegetativas (CAMPOPAS, 2004). Contudo, as 

condições de higienização das mãos dos manipuladores de ovos podem facilitar a 

contaminação cruzada, principalmente considerando-se que os ovos não são 

mantidos sob refrigeração durante o processo de colheita e de classificação.  

Micrococcus spp. são bactérias aeróbias estritas, imóveis, catalase 

positivos encontradas no solo, água, poeira e pele do homem e de animais. Foram 

identificadas, após duas horas de trabalho, nas mãos de nove funcionários e na 

cavidade nasal de seis indivíduos, e na orofaringe de 10 indivíduos, antes do início 

da jornada de trabalho, representando, aproximadamente 28%, 19% e 31%, 

respectivamente. Embora sejam importantes agentes de deterioração do leite e de 

produtos cárneos, ainda não foram encontrados relatos de contaminação dos ovos 

a partir de fonte humana (FRANCO & LANDGRAF, 2002).  

As demais bactérias Gram-positivas encontradas neste estudo 

pertenciam à microbiota normal do homem como Streptococcus spp. Este gênero 

foi encontrado na orofaringe de 20 dentre os 32 funcionários avaliados (62,5%) 

antes de iniciar o turno de trabalho na granja. Já Pneumococcus foi isolado da 

orofaringe de 14 funcionários (44%), dado semelhante ao descrito por 

TUOMANEN et al. (2004) que reportaram a detecção desta bactéria no trato 

respiratório de 50% da população aparentemente sadia.  
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4 CONCLUSÕES 

 

A microbiota das mãos, da cavidade nasal e da orofaringe dos operários 

das granjas tem relação direta com a atividade ocupacional e os hábitos de 

higiene pessoal. 

Presença de Escherichia coli nos manipuladores de ovos sugere 

contaminação de origem fecal e a necessidade de conscientização da importância 

das medidas higiênico-sanitárias a serem adotadas na produção de ovos.  

Alta frequência de Staphylococcus coagulase positivo nos 

manipuladores indica perigo potencial de contaminação dos ovos e para saúde 

dos consumidores.  

A maioria dos microrganismos isolados e identificados dos operários 

pertence à microbiota natural do homem e está envolvida diretamente na 

deterioração e diminuição da vida de prateleira dos ovos.  
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CAPÍTULO 3 - QUALIDADE BACTERIOLÓGICA DE OVOS LAVADOS E NÃO-

LAVADOS DE GRANJAS DE PRODUÇÃO COMERCIAL 

 

 

RESUMO 

 

Avaliar a qualidade bacteriológica de ovos lavados e não-lavados de quatro 
granjas de postura comercial da região metropolitana de Goiânia-GO constituiu o 
objetivo do presente estudo. As Granjas 1 e 2 eram de médio e pequeno porte, 
respectivamente, realizavam a lavagem mecanizada dos ovos com água aquecida 
contendo sanitizante enquanto as Granjas 3 e 4 comercializavam ovos não-
lavados. O universo amostral foi constituído por 576 ovos das Granjas 1 e 2, e 132 
ovos obtidos nas Granjas 3 e 4, sendo metade coletada nos galpões e a outra 
metade na sala de classificação. Foram avaliados apenas ovos classificados como 
grandes, de poedeiras leves, com 30 a 40 semanas de idade, da linhagem Dekalb 
White. O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 
2 x 2 (procedimento de lavagem x local da coleta), com três repetições e a 
unidade experimental consistiu de pool de seis ovos. Foram realizadas contagens 
de mesófilos e Staphylococcus coagulase positivo e Número Mais Provável (NMP) 
de coliformes totais e fecais nas cascas e conteúdos dos ovos e pesquisa de 
Salmonella spp. nas cascas. Resultados das contagens foram expressos em log 
UFC/g e foi aplicado o teste “t” de Student (5%). Análise descritiva e de freqüência 
foram adotadas para NMP de coliformes totais e fecais. As contagens de 
mesófilos e de Staphylococcus coagulase positivo nas cascas dos ovos lavados 
da sala de classificação da Granja 1 foram menores (p<0,05) que as verificadas 
em ovos coletados nos galpões e mostraram a eficiência da sanitização e boa 
qualidade bacteriológica de casca. As cascas dos ovos obtidos na sala de 
classificação da Granja 3 apresentaram contagens de mesófilos maiores (p<0,05) 

que nos galpões. Apesar de elevada contagem de Staphylococcus coagulase 
positivo nas salas de classificação das Granjas 3 e 4, os valores encontrados 
foram inferiores aos necessários para formação da toxina em níveis capazes de 
provocar intoxicação. Embora com pequena freqüência (2,1%), foi verificada a 
presença de coliformes fecais em número superior a 100 germes/g nas cascas 
dos ovos da sala de classificação das granjas que utilizavam o procedimento de 
lavagem. Não se observou a presença de Salmonella spp. nas cascas nem 
contaminação do conteúdo dos ovos coletados no galpão e na sala de ovos das 
granjas estudadas. Concluiu-se que os ovos lavados provenientes de granjas de 
postura comercial possuem melhor qualidade bacteriológica de casca do que ovos 
não-lavados, embora o processo de lavagem tenha sido incapaz de eliminar 
completamente coliformes fecais.  
 
Palavras-Chave: contaminação microbiológica, lavagem industrial, segurança 
alimentar 
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BACTERIOLOGICAL QUALITY OF WASHED AND UNWASHED LAYING HEN’S 

EGGS  

 

 

ABSTRACT 

 

To assess the bacteriological quality of washed and unwashed eggs obtained in 
four commercial poultry farms located in the metropolitan area of Goiânia, Goiás, 
Brazil was the purpose of this study. Farms 1 and 2 were considered as medium 
and small production capacity, respectively, and washed mechanically the eggs 
with heated water containing sanitizing while farms 3 and 4 produced unwashed 
eggs. The sample universe was made up of 576 eggs from farms 1 and 2, 288 
obtained from the poultry facilities and other 288 collected in the classification hall, 
and 132 obtained in farms 3 and 4, half of this collected in the facilities and the 
other half in the classification hall. It was considered just commercial eggs 
classified as large eggs from 30 to 40 weeks of age Dekalb White hens. The 
experimental design was a completely randomized design in a factorial 
arrangement 2 x 2 (washing procedure x collection place) with three replicates and 
the experimental unit consisted of pool of six eggs. Counts of mesophilic and 
positive Staphylococcus coagulase and Most Probable Number (MPN) of total and 
fecal coliforms in shells and internal content of eggs and Salmonella spp. research 
in eggshells were made. Results of the counts were expressed as log CFU/g and 
"t" Student test (5%) adopted. Descriptive and frequency analysis was used to 
analyse MPN of total and faecal coliforms. Counts of mesophilic and positive 
Staphylococcus coagulase in eggshells of washed eggs in the classification hall of 
the farm 1 were lower (p <0.05) than that eggs collected in hen’s facilities which 
showed the efficiency of sanitization and good bacteriological quality of eggshell. 
The eggshells obtained in the classification hall of the farm 3 showed a higher (p 
<0.05) counts of mesophilic than in the facilities. Despite the high counting for 
positive Staphylococcus coagulase in the classification halls of farms 3 and 4, 
these values are lower than those needed to form toxin capable of causing human 
intoxication. Although low frequency (2.1%), it was verified the presence of faecal 
coliforms in number greater than 100 germs/g of eggshell in the classification hall 
of the farms that washed mechanically the eggs. It was not observe the presence 
of Salmonella spp. in all the eggshells collected neither contamination in contents 
of the eggs. It was concluded that washed eggs from commercial egg farms had 
better eggshell bacteriological quality than unwashed eggs but the washing 
process adopted was not able to completely eliminate the fecal coliforms 

. 
Key words: egg washing, food safety, microbiological contamination. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os ovos apresentam alta qualidade nutricional porque possuem todos 

os aminoácidos essenciais para o homem, vitaminas, como retinol e complexo B e 

minerais como ferro, fósforo, iodo e cálcio (NEPA, 2006). Além de ser completo e 

equilibrado em nutrientes, é uma fonte de proteínas de baixo custo, podendo 

contribuir na melhoria da dieta de famílias de baixa renda (LEANDRO et al., 2005). 

A produção de ovos para consumo tem se desenvolvido de forma 

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

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

exige padrões higiênico-sanitários elevados para alimentos e medidas de controle 

microbiológico são necessárias na obtenção de ovos de qualidade, garantindo 

competitividade no mercado (FRANCO, 2005). 

A contaminação do conteúdo dos ovos pode ocorrer no trato reprodutor 

da galinha, durante a formação do folículo da gema e/ou formação do albume no 

oviduto, antes da formação da casca, propiciando a produção de ovos já 

contaminados, resultado da transmissão vertical do microrganismo (MESSENS et 

al., 2005). Entretanto, alguns estudos microbiológicos revelam que a microbiota do 

oviduto de aves sadias difere daquela encontrada em ovos comercializados, 

indicando que a contaminação dos ovos ocorre, preferencialmente, após postura, 

para a maioria dos microrganismos (BOARD & FULLER, 1994; SESTI & ITO, 

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

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

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

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

Bactérias e bolores são os principais responsáveis pelas alterações 

físicas ou químicas observadas no ovo após postura. Os gêneros de bactérias 

comumente encontrados são Pseudomonas, Acinetobacter, Proteus, Aeromonas, 

Alcaligenes, Escherichia, Micrococcus, Salmonella, Serratia, Enterobacter, 

Flavobacterium e Staphylococcus. As alterações decorrentes de bolores são 
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atribuídas, especialmente, por espécies dos gêneros Penicillium, Sporotrichum, 

Mucor, Cladosporium e Alternaria (PATRICIO, 2003). O microrganismo, após 

penetrar pelos poros da casca e romper os mecanismos de defesa natural dos 

ovos, chega à gema, causando mudanças na cor, aparecimento de manchas e 

modificações estruturais, tornando-os impróprios para consumo (FRAZIER & 

WESTHOFF, 2000). 

A AGÊNCIARURAL (2003) propôs uma série de recomendações para 

garantir a qualidade dos ovos comercializados no Estado de Goiás. Sugerem que 

os ovos devem apresentar casca limpa e íntegra e sua lavagem realizada de 

forma contínua, não sendo permitidos equipamentos de imersão. A temperatura 

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

expansão discreta do seu conteúdo, produzindo pressão positiva que evita a 

contaminação. Permite, também, a utilização de sanitizantes na água de lavagem 

dos ovos, exceto o uso de compostos de cloro em níveis superiores a 50 ppm e 

compostos à base de iodo. Após lavagem, a secagem e a embalagem dos ovos 

devem ser realizadas, observando-se os preceitos higiênicos para se evitar re-

contaminação. 

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

ovos de melhor aparência para comercialização e influencia na aceitação do 

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

lavagem é a limpeza que, caso realizada corretamente, melhora a qualidade 

bacteriológica da casca, diminuindo a probabilidade de microrganismos 

penetrarem pelos poros, contaminando o conteúdo dos ovos e, ainda, elimina o 

perigo de patógenos ao homem serem veiculados por esse produto.  

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

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

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

bastante questionada a eficiência e função da cutícula, sendo que DE REU et al. 

(2004) e MESSENS et al. (2005) não encontraram relação desta película com a 

penetração de Salmonella spp. em ovos.  
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Desta forma, os estabelecimentos responsáveis pela produção de ovos 

para consumo devem trabalhar sob condições higiênico-sanitárias adequadas. No 

entanto, RODRIGUES & SALAY (2001), ao entrevistarem sete granjeiros da 

região metropolitana de Campinas - São Paulo, verificaram que apenas 14,3% dos 

produtores consideravam a lavagem dos ovos importante e nenhum a julgou 

preponderante para a qualidade sanitária do produto. 

No Estado de Goiás, relativamente ao método de higienização e 

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

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

também existem granjas que comercializam ovos sem o processo de lavagem 

(FRANCO, 2005).  

Pesquisas referentes ao monitoramento da qualidade microbiológica dos 

ovos para consumo são necessárias para a implementação de programas 

educativos, visando informar e sensibilizar os agentes da cadeia produtiva em 

relação às exigências da segurança alimentar. Pelo exposto, objetivou-se avaliar a 

qualidade bacteriológica de ovos lavados e não-lavados de quatro granjas de 

postura comercial da região metropolitana de Goiânia. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A coleta de ovos foi realizada nos meses de janeiro a julho de 2007, em 

quatro granjas de postura comercial da região metropolitana de Goiânia-GO, 

selecionadas por conveniência. A Granja 1, de médio porte, com produção média 

de 144.000 ovos/dia cujo sistema de lavagem era mecanizado com água contendo 

hipoclorito de cálcio 65% (130g de Ca(ClO)2 /20L de água ) e aquecida a 10oC 

acima da temperatura ambiente. A Granja 2, classificada como de pequeno porte, 

possuía produção média diária de 30.000 ovos. Esta granja realizava o 

procedimento de lavagem dos ovos para a comercialização de forma mecanizada 

com água a 10oC acima da temperatura ambiente e sanitizada com clorhexidina 

20% e teor ativo 8%. As Granjas 3 e 4 tinham produção diária de, 
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aproximadamente, 4.000 ovos/dia, os quais eram comercializados sem o 

procedimento de lavagem. 

Para o cálculo do tamanho das amostras considerou-se a média diária 

de produção de cada granja, conforme metodologia estabelecida pela International 

Commission on Microbiological Specifications for Foods (ICMSF, 1978). O 

universo amostral totalizou 576 ovos provenientes de granjas de postura comercial 

com procedimento de lavagem de ovos e 132 ovos obtidos em granjas que 

comercializavam ovos não-lavados, sendo metade coletada nos galpões e a outra 

metade na sala de classificação. Desta forma, na Granja 1 foram coletados 384 

ovos, na Granja 2, a amostra foi constituída de 192 ovos, na Granja 3, foi de 60 

ovos e na Granja 4 coletou-se 72 ovos.  

Os ovos foram coletados, com luvas de procedimento, nos galpões e na 

sala de classificação, após a lavagem dos ovos nas Granjas 1 e 2, no mesmo dia 

da postura. Em todas as quatro granjas foram considerados apenas os ovos 

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

da linhagem Dekalb White. O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado 

em esquema fatorial 2 x 2 (procedimento de lavagem x local da coleta), com três 

repetições e a unidade experimental consistiu de pool de seis ovos.  

Imediatamente após a coleta, as amostras foram acondicionadas em 

sacos plásticos e transportadas em caixas de material isotérmico tipo isopor com 

gelo reciclável ao Laboratório de Bacteriologia do Departamento de Medicina 

Veterinária da Escola de Veterinária/UFG, onde foram processadas. As contagens 

de mesófilos e Staphylococcus coagulase positivo e Número Mais Provável (NMP) 

de coliformes totais e fecais nas cascas e conteúdos dos ovos e a pesquisa de 

Salmonella spp. nas cascas foram realizadas de acordo com metodologia descrita 

nas normas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 

2003).  

Os resultados das contagens de mesófilos e Staphylococcus coagulase 

positivo foram expressos em log UFC/g. Foi aplicado o teste “t” de Student (5%) 

com o auxílio do programa Statistical Analysis System na versão 8 (SAS, 1999). 

As análises descritivas e de frequência foram adotadas para expressar as análises 
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de coliformes totais e fecais. Os resultados foram comparados com os padrões 

estabelecidos pela Portaria no 1 de 21/02/1990 do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 1990). 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados das contagens de mesófilos em log UFC/g nas amostras 

das cascas de ovos dos galpões e da sala de classificação das Granjas 1 e 2, que 

possuíam sistema de lavagem de ovos, e das Granjas 3 e 4 que comercializavam 

ovos não-lavados, são apresentados na Tabela 1. 

Observou-se que os valores médios das contagens de mesófilos nas 

cascas dos ovos lavados da sala de classificação, tanto da Granja 1 quanto da 

Granja 2, foram menores (p<0,05) do que aquelas encontradas em ovos coletados 

nos galpões. Entretanto, quando analisado o valor máximo da contagem de 

mesófilo obtido (5,301 log UFC/g) na Granja 1, verificou-se que podem ter ocorrido 

problemas no procedimento de lavagem ou re-contaminação pós-processamento, 

o que acarretou em alta contagem de mesófilos nas cascas dos ovos.  

Quando foram comparados os resultados das contagens de mesófilos 

nas cascas dos ovos lavados com hipoclorito de cálcio (Granja 1) e com 

clorhexidina (Granja 2), observou-se uma menor contagem (p<0,05) nos ovos da 

sala de classificação da Granja 2. A clorhexidina foi um sanitizante mais eficiente 

que o hipoclorito de cálcio sobre as formas vegetativas bacterianas presentes nas 

cascas dos ovos, além de possuir ação praticamente imediata e baixo potencial de 

toxidade (VICENTE & TOLEDO, 2003).  

Na sala de classificação da Granja 3, as cascas dos ovos apresentavam 

contagens de mesófilos maiores (p<0,05) do que nos galpões e, na Granja 4, 

apesar de números elevados, os valores foram semelhantes (p>0,05) para as 

análises realizadas nas cascas de ovos do galpão e sala de classificação.  

Os mesófilos corresponderam à grande maioria dos microrganismos de 

importância em alimentos. Tal condição pode ser explicada pela temperatura 
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ambiente entre 25oC e 40oC e pela presença de oxigênio que favorecem a 

multiplicação deste grupo, sendo amplamente encontrados no ar, no solo, na água 

e em todos os locais não esterilizados, como nos galpões e na sala de 

classificação das granjas. 
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TABELA 1. Valores médios, mínimos e máximos da contagem de mesófilos (log UFC/g) em cascas de ovos do galpão e 

da sala de classificação das Granjas 1 e 2 (com sistema de lavagem), 3 e 4 (sem sistema de lavagem). 

Goiânia-GO, 2007. 

 
Tratamento 

 

Contagem de mesófilos  

Granjas com sistema de lavagem Granjas sem sistema de lavagem 

Granja 1 Granja 2 Granja 3 Granja 4 

  log UFC/g)  log UFC/g  log UFC/g  log UFC/g 

 n Médio Mínimo Máximo n Médio Mínimo Máximo n Médio Mínimo Máximo n Médio Mínimo Máximo 

Galpão 192 2,892a
 
  1,612 4,556 96 2,931 a

 
  0,954 3,531 30 2,070 b 1,851 2,380 36 4,972a

  
  4,633 5,623 

Sala de 
classificação 

192 2,384b   0,954 5,301 96 1,195 b   0,954 2,505 30 3,187 a 2,897 3,477 36 4,760a 3,322 5,278 

CV (%)  47,0    30,8    9,2    12,3   
p  <0,0001    <0,0001    <0,0001    0,5538   

Letras diferentes na coluna diferem pelo teste t-Student, com nível de significância de 5% (p<0,05) 
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A contagem em placas de bactérias mesófilas é comumente empregada 

para indicar a qualidade sanitária dos alimentos (FRANCO & LANDGRAF, 2002). 

Embora, valores aceitáveis de bactérias nas cascas de ovos não tenham sido 

estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é 

desejável a menor carga bacteriana na casca a fim de diminuir o risco de 

penetração do microrganismo no conteúdo. Da análise dos dados contidos na 

Tabela 1, pode-se afirmar que a utilização do procedimento de lavagem 

mecanizada com água sanitizada, adotado nas Granjas 1 e 2, proporcionou 

redução na contagem de mesófilos, indicando boa qualidade bacteriológica de 

casca e do processo. Por outro lado, as contagens de bactérias mesófilas 

observadas na sala de classificação nas Granjas 3 e 4 (3,1 e 4,7 log UFC/g), 

respectivamente, foram indicativas de processamento insatisfatório, sob o ponto 

de vista higiênico-sanitário. Valores de 5,08 log UFC/g de casca de ovos de 

galpão foram encontrados por DE REU et al. (2006), os quais concluíram que o 

ambiente influencia a contaminação da casca de ovos (r = 0,66) contribuindo para 

a sua deterioração. 

Os resultados da contagem de Staphylococcus coagulase positivo (log 

UFC/g) das amostras das cascas de ovos dos galpões e da sala de classificação 

das Granjas 1 e 2, que possuíam sistema de lavagem de ovos, e das Granjas 3 e 

4 que comercializavam ovos não-lavados são apresentados na Tabela 2.  

A diminuição dos valores médios da contagem de Staphylococcus 

coagulase positivo nas cascas de ovos da sala de classificação da Granja 1 foi 

significativa (p<0,05), mostrando eficiência de sanitização, como também 

verificado por FRANCO (2005). No entanto, na Granja 2, a diferença entre as 

contagens obtidas nos galpões e na sala de classificação não foi significativa 

(p>0,05), embora tenham diminuído com o processo de lavagem. Nessa granja, foi 

obtida contagem máxima de Staphylococcus coagulase positivo de 4,579 log 

UFC/g, valor superior aos encontrados nas salas de classificação das Granjas 3 e 

4. Não houve diferença (p>0,05) nos resultados das contagens de Staphylococcus 

coagulase positivo nas cascas dos ovos lavados com hipoclorito de cálcio (Granja 

1) e com clorhexidina (Granja 2). 
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TABELA 2. Valores médios, mínimos e máximos de contagem de Staphylococcus coagulase positivo (log UFC/g) das 

cascas de ovos do galpão e da sala de classificação das Granjas 1 e 2 (com sistema de lavagem), 3 e 4 

(sem sistema de lavagem). Goiânia-GO, 2007. 

 
Tratamento 

 

Contagem de Staphylococcus coagulase positivo  

Granjas com sistema de lavagem Granjas sem sistema de lavagem 

Granja 1 Granja 2 Granja 3 Granja 4 

  log UFC/g)  log UFC/g  log UFC/g  log UFC/g 

 n Médio Mínimo Máximo n Médio Mínimo Máximo n Médio Mínimo Máximo n Médio Mínimo Máximo 

Galpão 192 2,024a 0,954 3,414 96 2,057a
 
  0,954 4,505 30 3,245a

 
  0,954 4,707 36 3,741a

 
  2,518 4,322 

Sala de 
classificação 

192 1,201b 0,954 2,863 96 1,522a
 
   0,954 4,579 30 3,707a   3,041 4,301 36 3,280a   2,113 4,146 

CV (%)  38,4    71,5    31,3    19,6   
p  0,0494    0,2465    0,5217    0,2726   

Letras diferentes na coluna diferem pelo teste t-Student, com nível de significância de 5% (p<0,05) 
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Tal fato pode ser justificado por STRINGHINI et al. (2007) que 

apontaram o Staphylococcus coagulase positivo como o microrganismo mais 

freqüentemente encontrado nas mãos e cavidade nasal de funcionários das 

Granjas 1 e 2, podendo representar importante fonte de re-contaminação dos ovos 

após lavagem e perigo de intoxicação estafilocócica. Números elevados de 

Staphylococcus coagulase positivo nas cascas de ovos dos galpões e da sala de 

classificação foram comuns nas Granjas 3 e 4, por se tratar de alimento muito 

manipulado e das granjas não executarem o processo de sanitização dos ovos.  

Deve-se ressaltar que os estafilococos são microrganismos patogênicos 

que, em algumas situações, podem ser utilizados como indicadores na avaliação 

das condições higiênico-sanitárias dos alimentos (FRANCO & LANDGRAF, 2002). 

Desta forma, a presença de Staphylococcus coagulase positivo, em especial do 

Staphylococcus aureus, nas cascas dos ovos representa perigo potencial à saúde 

pública. As cascas, contendo bactérias e enterotoxinas pré-formadas, poderão 

contaminar o conteúdo dos ovos, provocando intoxicação pelo consumo de ovos 

crus, de preparações como maioneses, glacês, mousses ou ovos cozidos 

insuficientemente (ORNELLAS, 2001). Segundo FRANCO & LANDGRAF (2002), 

são necessárias entre 105 e 106 unidades formadoras de colônias (UFCs) de 

Staphylococcus coagulase positivo por grama do alimento para que a toxina seja 

formada em níveis capazes de provocar intoxicação. No entanto, verificou-se que 

os resultados das contagens de Staphylococcus coagulase positivo, tanto dos 

galpões quanto das salas de classificação das Granjas 3 e 4, encontravam-se 

abaixo destes valores e corroboram com os resultados de FRANCO (2005).  

Os resultados das contagens de mesófilos e Staphylococcus coagulase 

positivo nas amostras das cascas de ovos do galpão e da sala de classificação de 

granjas avícolas que comercializavam ovos lavados e não-lavados são 

apresentados na Tabela 3. Verificou-se que houve diferença (p<0,05) entre os 

valores médios das contagens de mesófilos e de Staphylococcus coagulase 

positivo nas cascas dos ovos coletados nos galpões das granjas, sendo que os 

menores resultados foram obtidos naquelas que utilizavam o procedimento de 

lavagem, indicando melhor controle higiênico-sanitário nos galpões (Tabela 3). 
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TABELA 3. Valores médios, mínimos e máximos das contagens de mesófilos e de Staphylococcus coagulase positivo 

(log UFC/g) em cascas de ovos do galpão e da sala de classificação de granjas avícolas que 

comercializavam ovos lavados e não-lavados. Goiânia-GO, 2007. 

 Contagem de mesófilos  Contagem de Staphylococcus coagulase positivo  
 

Tratamento 
 

Galpão Sala de classificação Galpão Sala de classificação 

  log UFC/g)  log UFC/g  log UFC/g  log UFC/g 

 n Médio Mínimo Máximo n Médio Mínimo Máximo n Médio Mínimo Máximo n Médio Mínimo Máximo 

Granjas que 
lavam ovos 

288 2,900a 0,954 4,556 288 1,988a 0,954 5,301 288 2,030a 0,954 4,505 288 1,308a  0,954 4,579 

Granjas que 
não lavam 

ovos 

66 3,653b 1,851 5,623 66 4,045b 2,897 5,278 66 3,245b 0,954 4,707 66 3,474b 2,114 4,301 

CV (%)  27,5    50,2    45,7    47,5   
p  <0,01    <0,0001    <0,001    <0,0001   

Letras diferentes na coluna diferem pelo teste t-Student, com nível de significância de 5% (p<0,05) 
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Nas análises dos ovos das salas de classificação das granjas, verificou-

se que ovos lavados possuíam carga bacteriana média na casca menor (p<0,05) 

que os ovos não-lavados, embora encontrados valores máximos de contagens 

superiores aos observados nas granjas que não utilizavam o procedimento de 

lavagem. JONES et al. (2004) também observaram que ovos lavados 

apresentavam melhor qualidade microbiológica de casca e de conteúdo que os 

não-lavados nas análises de mesófilos, bolores e leveduras, Enterobacteriaceae e 

Pseudomonas spp. quando armazenados por 10 semanas a 4ºC.  

A Portaria no 1 de 21/02/1990 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (BRASIL, 1990) não estabelece padrões mínimos de tolerância 

para mesófilos e Staphylococcus coagulase positivo em casca de ovos. 

Entretanto, sabe-se que, além da diferença entre cepas, a carga bacteriana da 

casca é outro fator que pode afetar a penetração de bactérias no ovo, causando 

sua deterioração, como também pode determinar problemas ligados à saúde do 

consumidor em função da ingestão de bactérias patogênicas ou das toxinas por 

elas produzidas (MESSENS et al., 2005). SCHOENI et al. (1995) contaminaram 

cascas de ovos com excretas contendo diferentes cargas microbianas e 

observaram que, após armazenamento por 30 minutos a 35oC, as membranas da 

casca e o conteúdo foram contaminados e a contaminação era mais freqüente 

quando altas concentrações de bactérias eram utilizadas.  

As frequências de coliformes totais das cascas de ovos dos galpões e 

das salas de classificação das granjas com sistema de lavagem e sem sistema de 

lavagem estão registradas na Tabela 4. 

Verificou-se que as cascas dos ovos das granjas com sistema de 

lavagem apresentaram um aumento da frequência do NMP de coliformes totais na 

sala de classificação em relação aos resultados obtidos nos galpões. Entretanto, a 

presença de coliformes totais nas cascas não indica, necessariamente, 

contaminação fecal recente ou ocorrência de enteropatógenos uma vez que 

apenas o gênero Escherichia tem como habitat primário o trato intestinal de 

homens e animais. As demais bactérias pertencentes a este grupo (Citrobacter, 



 

 

43 

Enterobacter e Klebsiella), além de serem encontradas nas fezes, também estão 

presentes no solo e na água (FRANCO & LANDGRAF, 2002).  

 

TABELA 4. Frequência de coliformes totais nas cascas de ovos (%) do galpão e 

da sala de classificação de granjas com e sem sistema de lavagem. 

Goiânia-GO, 2007. 

 
 

Tratamento 

NMP Coliformes totais  

Granjas com sistema de 
lavagem 

Granjas sem sistema de 
lavagem 

Galpão 
 

(n= 144) 

Sala de 
classificação 

(n= 144) 

Galpão 
 

(n= 33) 

Sala de 
classificação 

(n= 33) 

germes/g n % n % n % n % 

0 |- 101 141 97,9 132 91,6 27 81,8 27 81,8 
101 |- 102 - - 3 2,1 - - 3 9,1 
102 |- 103 3 2,1 9 6,3 6 18,2 3 9,1 

 

 

Considerando-se que a legislação brasileira (BRASIL, 1990) não estabelece 

padrões específicos de comparação para coliformes totais em ovos, a análise do 

NMP de coliformes fecais neste alimento fornece, com maior segurança, 

informações sobre suas condições higiênicas. Sendo assim, as frequências de 

coliformes fecais das cascas de ovos dos galpões e das salas de classificação das 

granjas com sistema de lavagem e sem procedimento de lavagem foram 

apresentadas na Tabela 5. 

A presença de coliformes fecais nas cascas de ovos coletados nos 

galpões, tanto nas granjas que utilizavam lavagem de ovos quanto naquelas que 

comercializavam ovos não-lavados, indicam contaminação fecal, possivelmente 

pelo contato com excretas das aves na gaiola. Entretanto, observou-se uma 

elevada frequência (18%) desses microrganismos nos ovos de galpão das granjas 

que não utilizavam procedimento de lavagem. Tal fato permite inferir que a 

produção nessas granjas foi realizada em condições higiênicas insatisfatórias e 

que a proliferação destas bactérias poderia causar diminuição da vida de 

prateleira dos ovos e perigo à saúde dos consumidores 
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TABELA 5.  Frequência de coliformes fecais nas cascas de ovos (%) do galpão e 

da sala de classificação de granjas com e sem sistema de lavagem. 

Goiânia-GO, 2007. 

 
 

Tratamento 

NMP Coliformes fecais  

 Granjas com sistema de 
lavagem 

Granjas sem sistema de 
lavagem 

Galpão 
 

(n= 144) 

Sala de 
classificação 

(n= 144) 

Galpão 
 

(n= 33) 

Sala de 
classificação 

(n= 33) 

germes/g n % n % n % n % 

0 |- 101 144 100 138 95,8 27 81,8 33 100 
101 |- 102 - - 3 2,1 - - - - 
102 |- 103 - - 3 2,1 6 18,2 - - 

 

 

Embora com freqüência reduzida (2,1%), a obtenção de resultados do 

NMP de coliformes fecais superiores a 100 germes/g de casca nos ovos da sala 

de classificação de granjas que possuem procedimento de lavagem pode indicar 

processamento inadequado e/ou contaminação pós-processamento por material 

fecal. Segundo LAUDANNA (1995), a lavagem, caso não seja feita corretamente, 

ao invés de sanitizar o ovo poderá contaminá-lo e, desta forma, representar perigo 

à saúde do consumidor. GAMA et al. (2008), ao avaliarem a qualidade 

bacteriológica de 272 amostras de água da sala de classificação de ovos de 

granjas de produção comercial, verificaram 7,35% das amostras contaminadas 

com coliformes totais e 5,88% positivas para coliformes fecais. Sendo assim, 

esses autores recomendaram a intensificação de medidas higiênico-sanitárias 

para contenção de agentes patogênicos que podem contaminar a água usada nas 

granjas avícolas para lavagem dos ovos. 

Mesmo não sendo determinada a presença de coliformes fecais nas 

cascas de ovos da sala de classificação de granjas que não utilizavam o processo 

de lavagem, a incorreta higienização desses ovos pode propiciar a multiplicação 

bacteriana na casca e sua penetração no conteúdo. Trabalho realizado por 

BEZERRA (1995) isolou Escherichia coli de 70% das cascas de ovos provenientes 
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de supermercados e feiras livres. Conforme o autor, esta observação é 

preocupante, uma vez que as enterobactérias possuem atividade proteolítica, 

destruindo algumas estruturas da casca do ovo, podendo facilitar a penetração de 

microrganismos os quais se multiplicam no conteúdo do ovo, provocando sua 

deterioração.  

Com respeito à pesquisa de Salmonella spp. não foi verificada a sua 

presença nas cascas de ovos coletados no galpão e na sala de classificação de 

ovos das granjas de postura comercial que executaram ou não a lavagem dos 

ovos. Entretanto, como o conteúdo não foi avaliado, uma possível contaminação 

por transmissão transovariana da bactéria pode ter ocorrido. Resultados 

semelhantes foram obtidos por BAÚ et al. (2001) em ovos de galinha obtidos em 

supermercados e feiras-livres na cidade de Pelotas – RS e por FRANCO (2005) 

em ovos comerciais no Estado de Goiás. Segundo OLIVEIRA & SILVA (2000), a 

baixa contaminação bacteriana pode estar associada ao uso de vacinas 

específicas em poedeiras e reprodutoras, a aquisição de lotes livres do agente, a 

linhagens mais resistentes a Salmonella spp. e a fatores intrínsecos presentes nos 

ovos, como cutícula, casca, membranas e enzimas do albume.  

Por outro lado, OLIVEIRA & SILVA (2000) encontraram 9,6% das 

cascas e 3,2% do conteúdo de ovos de galinha obtidos no comércio varejista de 

Campinas – SP positivos para Salmonella Enteritidis. Já ANDRADE et al. (2004), 

ao avaliarem a qualidade bacteriológica de ovos de galinha comercializados em 

Goiânia (GO), observaram que, aproximadamente, 40% dos ovos continham 

bacilos Gram-negativos e, dentre estes, 4,46% estavam contaminados com 

Salmonella spp. os quais poderiam representar potencial risco à saúde humana. 

Em relação às contagens de mesófilos e Staphylococcus coagulase 

positivo e NMP de coliformes totais e fecais no conteúdo dos ovos, os resultados 

foram inferiores à menor diluição empregada (dados não mostrados), tanto nos 

ovos coletados no galpão quanto naqueles da sala de classificação das granjas 

avaliadas. Possivelmente, a contaminação não foi observada em função do curto 

espaço de tempo decorrido entre a coleta, realizada no mesmo dia da postura, e a 

análise bacteriológica, ou seja, aproximadamente seis horas. Segundo BRAUN & 
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FEHLHABER (1995), o tempo de migração de uma bactéria da casca para o 

conteúdo depende da temperatura de armazenamento e do grau de 

contaminação, sendo que a 30oC foi de um dia e, a 7oC, somente após 14 dias. 

WANG & SLAVIK (1998) também verificaram que o intervalo de tempo entre uma 

contaminação bacteriana experimental na casca e seu isolamento no conteúdo 

dos ovos foi de, aproximadamente, três dias quando os mesmos foram 

armazenados a 15oC. 

Por outro lado, GUASTALLI et al. (2008), avaliando o conteúdo de 247 

ovos comerciais logo após o procedimento de lavagem, encontraram 4,86% 

contaminados com coliformes totais. De acordo com os autores, os meios 

prováveis de contaminação dos ovos foram o contato de excretas das aves 

durante a postura e a presença de rachaduras e/ou poros da casca, que 

permitiram a entrada do microrganismo após a lavagem. 

Ambiente de galpão, qualidade e carga bacteriana da casca, limpeza de 

equipamentos, qualidade da embalagem, higiene dos funcionários e rompimento 

da cutícula após lavagem são fatores que podem influenciar a penetração de 

microrganismos nos ovos. Assim, o conhecimento dos microrganismos 

contaminantes dos ovos e das alterações que proporcionam ao produto 

contribuem na busca de melhores condições de produção, armazenamento e 

transporte. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Dentre as granjas avaliadas, concluiu-se que os ovos lavados 

provenientes de granjas de postura comercial apresentam qualidade 

bacteriológica de casca melhor que ovos não-lavados, embora o processo de 

lavagem realizado nas granjas de postura comercial analisadas não tenha sido 

capaz de eliminar, completamente, coliformes fecais.  
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CAPITULO 4 – INFLUÊNCIA DA CONTAMINAÇÃO EXPERIMENTAL POR 

Pseudomonas aeruginosa SOBRE A QUALIDADE DE OVOS NÃO-LAVADOS 

 

 

RESUMO 

 

Objetivou-se com este estudo verificar a qualidade de ovos comerciais não-
lavados submetidos à contaminação experimental com Pseudomonas aeruginosa 
e armazenados a 5oC e 28oC e estudar o comportamento deste microrganismo 
após inoculação na casca, durante o período de 30 dias. Foram utilizados 576 
ovos sem trincas e classificados como grandes, de poedeiras leves da linhagem 
Dekalb White, com 30 a 40 semanas de idade. O delineamento empregado foi 
inteiramente casualizado em esquema fatorial 3 x 2 (contaminação e temperatura 
de armazenamento) com 12 repetições para variáveis de qualidade física e pH e 
quatro repetições para variáveis microbiológicas. Os ovos foram contaminados, 
pelo manuseio, com 3,0 x 102 e 6,0 x 105 unidades formadoras de colônias (UFCs) 
de Pseudomonas aeruginosa/mL de solução e permaneceram armazenados a 5oC 
e 28oC por 30 dias. A cada 10 dias foram realizadas análises de qualidade física 
dos ovos (peso do ovo, gravidade específica, espessura de casca, porcentagem 
de gema, albume e casca, unidade Haugh, índices de gema e albume), pH e 
contagens da bactéria contaminante na casca e conteúdo dos ovos. Observou-se 
que a refrigeração manteve a qualidade interna dos ovos mesmo quando houve 
contaminação na casca com inóculo maior de Pseudomonas aeruginosa (p<0,05). 
A bactéria contaminante foi isolada da casca e do conteúdo dos ovos mantidos a 
5oC e a 28oC, durante todo período de armazenamento (p<0,05). Após dez dias de 
armazenamento, ovos do tratamento contaminado com 6,0 x 105 UFCs de 
Pseudomonas aeruginosa/mL de solução e mantidos a 28oC exibiram uma 
contagem maior que 7 log UFC/mL de conteúdo em relação ao tratamento 
refrigerado, indicando baixa qualidade bacteriológica. Durante armazenamento, 
houve controle da multiplicação bacteriana nas casca dos ovos mantidos sob 
refrigeração (p<0,05). No entanto, no conteúdo, a refrigeração controlou o 
crescimento da bactéria apenas de ovos contaminados com carga inicial de 6,0 x 
105 UFCs de Pseudomonas aeruginosa/mL de solução. Concluiu-se que quanto 
maior o inóculo da casca, maior a contaminação de conteúdo e que a refrigeração 
conserva as características higiênico-sanitárias do produto. 

 
Palavras-Chave: armazenamento, bactéria deteriorante, ovos comerciais, 
refrigeração,  
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INFLUENCE OF EXPERIMENTAL CONTAMINATION BY Pseudomonas 

aeruginosa ON THE QUALITY OF UNWASHED EGGS  

 

 

ABSTRACT 

 

The aims of this trial were to verify the quality of commercial unwashed eggs 
submitted to experimental contamination by Pseudomonas aeruginosa and stored 
at 5oC and 28oC and study the behavior of this microorganism after inoculation in 
the shell, during 30 days. It was used 576 unwashed eggs without cracks, 
classified as large, laying hens with 30 to 40 weeks of age, line Dekalb White. The 
experimental design was completely randomized in a 3 x 2 factorial arrangement 
(contamination and temperature of storage) with 12 repetitions for physical quality 
variables and pH and four repetitions for microbiological variables. The eggs were 
contaminated, by handling, with 3.0 x 102 and 6.0 x 105 colony-forming units 
(CFUs) of Pseudomonas aeruginosa/mL of solution and stored at 5oC and 28oC for 
30 days. Every 10 days were carried out analyses of physical quality of eggs 
(weight of the egg, specific gravity, shell thickness, percentage of yolk, albumen 
and shell, Haugh unit, rates of yolk and albumen) and pH and counting of the 
contaminated bacteria in shell and contents of the eggs. It was observed that the 
cooling maintains the internal quality of eggs even when there was shell 
contamination with higher inoculum of Pseudomonas aeruginosa (p<0,05). The 
contaminated bacteria was isolated from shell and content of the eggs kept at 5oC 
and 28oC throughout the storage period (p<0,05). After ten days of storage, eggs 
contaminated with 6.0 x 105 CFUs and maintained to 28oC showed a count greater 
than 7 log CFU/mL of content, indicating low bacteriological quality. During 
storage, there was control of bacterial multiplication in the shell of the eggs kept 
under refrigeration (p<0,05). However, in content, the cooling controlled the growth 
of bacteria only in eggs contaminated with initial load of 6.0 x 105 CFUs of 
Pseudomonas aeruginosa/mL of solution. It was concluded that the higher the 
inoculation of the shell, the greater the contamination of content and that the 
cooling retains the hygienic-sanitary characteristics of the product. 

 
Key-Words: commercial eggs, cooling, spoilage bacteria, storage. 
 

 



 

 

52 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

O ovo é composto pela casca, membranas da casca, câmara de ar, 

albume externo e interno, calazas, membrana vitelina e gema. Cada componente 

tem uma função específica e todos deverão ser preservados com o propósito de 

manter a qualidade dos ovos (AUSTIC & NESHEIM, 1990).  

A casca constitui a proteção exterior do ovo e corresponde de 9% a 12% 

do seu peso total (SOLOMON, 1991). Resistência da casca é característica de 

qualidade importante para o avicultor, pois sua margem de lucro é comprometida 

por problemas de rachaduras. Segundo ROSE (1997), a maior resistência da 

casca contribui para integridade da gema e do albume, determinando a melhor 

qualidade dos ovos e aumentando a vida-de-prateleira do produto. 

A qualidade da casca pode ser medida pela densidade do ovo, 

espessura de casca, porcentagem de casca em relação ao peso do ovo e 

resistência à força física. A gravidade específica determina a densidade do ovo, 

sendo um método simples, rápido e de baixo custo. Este índice indica a 

quantidade de casca em relação aos demais componentes do ovo e está 

diretamente relacionada com a espessura de casca. Quanto mais fina for a casca, 

menor a gravidade específica e maiores serão as possibilidades de trinca e quebra 

(MILES, 1993).  

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

corresponde a mais da metade do conteúdo protéico do ovo. A observação das 

características do albume permite determinar qualidade interna dos ovos e seu 

grau de frescor. Um dos métodos utilizados é o cálculo da unidade Haugh 

realizado em função do peso do ovo íntegro e da altura do albume (CARBÓ, 

1987). Outros métodos usados para avaliar a qualidade do ovo por meio de 

medidas do albume são índice de albume, altura do albume, índice da área do 

albume e porcentagem de albume espesso e fino (ALLEONI & ANTUNES, 2001). 

A gema corresponde a cerca de 30% do peso do ovo íntegro, sendo 

considerada importante devido seu alto valor nutricional (CARBÓ, 1987). A 
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qualidade de gema é definida em relação à sua forma e tamanho e é estimada 

comumente pelo índice de gema, calculado dividindo-se a altura da gema pelo seu 

diâmetro. Valores médios deste índice em ovos recém-postos estão entre 0,4 e 

0,42. Este índice vai diminuindo à medida que a gema fica achatada pelo longo 

período de armazenamento a altas temperaturas (AUSTIC & NESHEIM, 1990).  

Inúmeros fatores influenciam a qualidade externa e interna dos ovos 

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

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

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

tempo e temperatura de armazenamento. Ovos mantidos por longos períodos em 

temperaturas elevadas apresentam aceleração da evaporação e aumento da 

câmara de ar, agravamento da fluidificação do albume, aumento do pH e da gema 

e, conseqüentemente, perda de qualidade (CARBÓ, 1987; SOLOMON, 1991). 

Cutícula, casca e membranas da casca são barreiras físicas que retêm 

a entrada dos microrganismos pela casca, evitando contaminação dos ovos. Além 

destas estruturas, o albume possui mecanismos físico-químicos que impedem, por 

determinado tempo, a multiplicação, o deslocamento bacteriano para gema e 

alterações de conteúdo (AUSTIC & NESHEIM, 1990). Somando-se a estes fatores 

intrínsecos que afetam a migração de bactérias da casca para conteúdo, fatores 

extrínsecos como cepa e concentração dos microrganismos e temperatura e 

umidade relativa de armazenamento podem colaborar para contaminação dos 

ovos (MESSENS et al., 2005). 

Dentre os microrganismos envolvidos na deterioração dos ovos e que 

possuem grande capacidade de atravessar a casca e suas membranas destaca-

se Pseudomonas aeruginosa (DE REU et al., 2006). Trata-se de bastonete Gram-

negativo aeróbio estrito, psicrotrófico, móvel com flagelação polar que está 

amplamente distribuído na natureza, sendo considerado patógeno humano 

oportunista (FRANCO & LANDGRAF, 2002). 

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

comercializados em diversos pontos varejistas de Goiânia contaminados com 

Pseudomonas spp.. Estas bactérias são proteolíticas e alteram as características 
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sensoriais e físico-químicas do ovo pela produção de substâncias como ácido e 

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

A coloração esverdeada do albume contaminado por Pseudomonas fluorescens 

e/ou Pseudomonas aeruginosa é acompanhada de fluorescência quando exposto 

à luz ultravioleta, bem como de alterações de gema, culminando com seu 

rompimento. Estes microrganismos também podem causar enegrecimento com o 

ovo apresentando-se opaco, com albume de cor acastanhado e gema negra, 

sendo evidente a presença de sulfetos de hidrogênio (AUSTIC & NESHEIM, 

1990). 

Considerando-se que Pseudomonas spp. foi encontrada nas mãos, na 

cavidade nasal e na orofaringe dos funcionários das granjas estudadas, conforme 

resultados apresentados no Capítulo 2, objetivou-se verificar a qualidade física e 

microbiológica de ovos não-lavados submetidos à contaminação experimental na 

casca com Pseudomonas aeruginosa e armazenados a 5oC e 28oC, além de 

estudar o comportamento deste microrganismo após inoculação na casca dos 

ovos. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Local 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Bacteriologia do 

Departamento de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Goiás no 

período de outubro de 2007 a março de 2008. 

 

2.2 Tratamentos e delineamento experimental 

Foram utilizados 576 ovos não-lavados, sem trincas, classificados como 

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

White. Os ovos, provenientes de uma granja de postura comercial da região 

metropolitana de Goiânia-GO, foram transportados até o laboratório em 

aproximadamente uma hora em condições de temperatura ambiente. Realizou-se 
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a distribuição dos ovos em seis tratamentos: não inoculados e armazenados a 

28oC e umidade relativa (UR) média de 70%; não inoculados e armazenados a 

5oC e UR média de 35%; inoculados na casca com 3,0 x 102 UFCs de 

Pseudomonas aeruginosa/mL de solução salina 0,85% esterilizada e 

armazenados a 28oC e UR média de 70%; inoculados na casca com 3,0 x 102 

UFCs de Pseudomonas aeruginosa/mL de solução salina 0,85% esterilizada e 

armazenados a 5oC e UR média de 35%; inoculados na casca com 6,0 x 105 

UFCs de Pseudomonas aeruginosa/mL de solução 0,85% salina esterilizada e 

armazenados a 28oC e UR média de 70% e inoculados na casca com 6,0 x 105 

UFCs de Pseudomonas aeruginosa/mL de solução salina 0,85% esterilizada e 

armazenados a 5oC e UR média de 35%.  

O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado em esquema 

fatorial 3 x 2 (contaminação e temperatura de armazenamento) com 12 repetições 

de um ovo cada, por tratamento, para as variáveis de qualidade física e pH e 

quatro repetições, representadas por um pool de três ovos cada, para as variáveis 

bacteriológicas.  

As análises de qualidade física, pH e bacteriológicas foram realizadas 

nos tempos zero (ovo fresco ainda não submetido aos tratamentos), dez, 20 e 30 

dias de armazenamento.  

 

2.3 Preparação do inóculo 

O inóculo foi preparado com Pseudomonas aeruginosa isolada de 

amostras oriundas das mãos dos funcionários das granjas avaliadas, cujos 

resultados foram registrados no capítulo 2. A concentração do inóculo foi 

estabelecida em 3,0 x 102 UFCs/mL de solução salina esterilizada a 0,85% e 6,0 x 

105 UFCs/mL de solução salina esterilizada a 0,85%.  

Para obtenção do inóculo a bactéria armazenada em ágar nutriente sob 

refrigeração foi repicada em tubos inclinados contendo ágar ferro-açúcar triplo 

(TSI) e incubadas a 37oC por 24 horas. Após este período, foi verificada a 

fermentação da glicose, sacarose e lactose em TSI e realizados os seguintes 

testes bioquímicos: teste de oxidase, produção de urease, de indol, de H2S, prova 
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do vermelho de metila, prova de motilidade e teste da carbenicilina, com o objetivo 

de confirmar presença de Pseudomonas aeruginosa. Registra-se que, 

Pseudomonas aeruginosa é um bacilo móvel, não-fermentador, oxidade e urease 

positivo, apresenta resultado positivo também para produção de indol e para prova 

do vermelho de metila, resultado negativo para produção de H2S e é sensível para 

carbenicilina (KONEMAN et al., 2001; IKRAN, 2005). 

Em seguida, a bactéria foi repicada em ágar cetrimide e incubada a 

37oC por 48 – 72 horas. As células foram suspensas em solução salina 

tamponada a 0,85%, mantidas a 5oC e as concentrações ajustadas com auxílio da 

escala de Mac Farland (FERNÁNDEZ et al., 2001). As concentrações foram 

confirmadas pelo plaqueamento das diluições decimais seriadas em ágar 

cetrimide, com posterior incubação a 37oC por 48 – 72 horas e contagem das 

UFCs de Pseudomonas aeruginosa.  

 

2.4 Inoculação dos ovos 

Os procedimentos de inoculação foram realizados com material 

esterilizado e em câmara asséptica com grau de segurança nível II. Os ovos, após 

permanência de 24 horas sob luz ultravioleta da câmara asséptica, para reduzir a 

carga bacteriana inicial da casca, foram expostos aos inóculos de Pseudomonas 

aeruginosa por contato com as mãos revestidas com luvas descartáveis, 

simulando possível contaminação cruzada. 

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

tamponada a 0,85% contendo a concentração de Pseudomonas aeruginosa 

desejada foi depositada nas mãos do inoculador revestidas com luvas. Cada ovo 

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

contaminadas, sendo sua superfície totalmente umedecida pela solução. 

Imediatamente após a inoculação, os ovos foram encaminhados para 

armazenamento em refrigerador (5oC) ou estufa (28oC). A temperatura e umidade 

relativa foram registradas uma vez ao dia, sempre no mesmo horário. 

 

 



 

 

57 

2.5 Contagem de Pseudomonas aeruginosa 

A partir do tempo zero, a cada dez dias, 12 ovos de cada tratamento 

foram quebrados sendo casca e conteúdo assepticamente separados, formando-

se pools de três cascas e de três conteúdos, separadamente. 

As cascas foram pesadas e acrescidas da mesma quantidade de 

solução salina peptonada 0,1% a qual constituiu a diluição 100. O material foi 

homogeneizado manualmente por 25 vezes e diluições decimais sucessivas foram 

realizadas utilizando-se 9 mL de solução salina peptonada 0,1%. Realizaram-se 

plaqueamentos por superfície com 0,1 mL de diferentes diluições em ágar 

cetrimide. Posteriormente, procedeu-se incubação a 37oC por 48 a 72 horas 

(COUSIN et al., 2001). 

O ágar cetrimide é um meio altamente inibitório, usado para isolamento 

e identificação de Pseudomonas aeruginosa. Neste ágar, as colônias 

apresentavam-se com margens finas, bordas irregulares e centro translúcido de 

coloração creme.  

Após o período de incubação, unidades formadoras de colônias de 

Pseudomonas aeruginosa foram contadas utilizando-se contador manual do tipo 

Quebec. Três a cinco UFCs por placa foram transferidas para tubos inclinados 

contendo ágar ferro-açúcar triplo (TSI) e incubadas a 37oC por 24 horas. Após 

esse período, verificou-se a fermentação da glicose, da sacarose e da lactose em 

TSI e realizaram-se os seguintes testes bioquímicos: produção de urease, de 

indol, de H2S, prova do vermelho de metila e prova de motilidade. O mesmo 

procedimento foi adotado com os conteúdos dos ovos, sendo o pool dos 

conteúdos de três ovos homogeneizados considerados como sendo a diluição 100 

(KONEMAN et al., 2001). 

 

2.6 Análise de qualidade externa e interna 

A cada dez dias, a partir do tempo zero, 12 ovos de cada tratamento 

foram submetidos as seguintes análises de qualidade: 
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 peso do ovo: os ovos foram pesados em balança digital Marte modelo 

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

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

 gravidade específica: determinada conforme preconizado por HAMILTON 

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

específica foi realizada mediante adição de NaCl em água a temperatura 

ambiente e determinação de sua densidade com densímetro. Foram 

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

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

ovos foram colocados nos recipientes com soluções salinas da menor para 

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

densidade correspondente à solução do recipiente. 

 espessura de casca: as cascas foram lavadas em água corrente para retirada 

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

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

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

dois pontos distintos na área centro-transversal por meio de micrômetro AMES 

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

 porcentagem da gema, albume e casca: foram obtidas pela pesagem (g) em 

balança digital e de cada uma das partes, sendo que este peso foi então 

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

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

 unidade Haugh (UH): os ovos foram quebrados e seu conteúdo colocado em 

superfície de vidro plana e nivelada. Mediu-se então a altura do albume (mm) 

por micrômetro tripé modelo AMES S – 6428. De posse dos valores de peso do 

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

(1987) para cálculo da UH:  

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

h = altura do albume (mm) 

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

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

calculado dividindo-se a altura da gema pelo valor do seu respectivo diâmetro. 

 índice do albume: mediu-se a altura do albume com micrômetro tripé modelo 

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

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

albume pelo valor médio das medidas do seu respectivo diâmetro. 

 pH do conteúdo dos ovos: após homogeneização do conteúdo dos ovos, esta 

medida foi determinada em potenciômetro digital PHTEK modelo pHS-3B, 

calibrado previamente com soluções tampão pH 4 e 7 (BRASIL, 1999). 

 

2.7 Análises estatísticas 

Os resultados das contagens de Pseudomonas aeruginosa foram 

transformados em logaritmo decimal, expressos em log UFC/g ou mL. Análise de 

variância foi realizada e, quando necessário, as médias foram comparadas pelo 

Teste de Tukey a 5% de probabilidade. Também foram aplicadas regressão 

polinomial para as variáveis físicas e bacteriológicas em relação ao tempo de 

armazenamento dos ovos e correlação de Pearson entre contagem de 

Pseudomonas aeruginosa na casca e no conteúdo e variáveis de qualidade 

externa e interna dos ovos pelo programa SAS-Statistical Analysis System na 

versão 8 (SAS, 1999). 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 1 estão registrados os resultados da análise de variância 

obtidos para as variáveis de qualidade física e pH dos ovos no tempo inicial do 

experimento, antes da inoculação e do armazenamento. Nesta avaliação, 

observou-se que os ovos que constituíram os diferentes grupos experimentais, 

antes da aplicação dos tratamentos, eram homogêneos e apresentaram valores 

médios das medidas de qualidade externa e interna compatíveis com ovos frescos 
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e de boa qualidade. Estes resultados foram semelhantes aos obtidos por 

ALLEONI & ANTUNES (2001), LEANDRO et al. (2005), CARVALHO et al. (2007) 

e TRINDADE et al. (2007) ao analisarem a qualidade externa e interna de ovos de 

granjas frescos.  
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TABELA 1 – Valores médios do peso do ovo (PO), gravidade específica (GE), espessura de casca (EC), porcentagem de 

gema (PG), porcentagem de albume (PA), porcentagem de casca (PC), unidade Haugh (UH), índice de 

gema (IG), índice de albume (IA) e pH de ovos no tempo inicial do experimento, antes da inoculação e do 

armazenamento  

Grupos experimentais Variáveis de qualidade física 

Contaminação (C) PO (g) GE (g/cm3) EC (mm) PG (%) PA (%) PC(%) UH IG IA pH 
 

Não contaminado 59,4a 1,079a 0,39a 27,5a 62,8a 9,6a 71,76a 0,49a 0,06a 7,4a 
3,0 x 102 UFCs/mL de 
solução 

59,3a 1,080a 0,39a 27,8a 62,7a 9,5a 71,63a 0,52a 0,06a 7,3a 

6,0 x 105 UFCs/mL de 
solução 

59,1a 1,080a 0,40a 27,4a 62,8a 9,7a 73,00a 0,51a 0,06a 7,3a 

Temperatura (T)  

28ºC 59,2a 1,079a 0,39a 27,8a 62,6a 9,6a 72,46a 0,51a 0,06a 7,3a 
5ºC 59,3a 1,080a 0,40a 27,4a 62,9a 9,6a 71,80a 0,51a 0,06a 7,3a 

CV (%) 2,4 0,1 6,1 7,9 3,5 6,1 7,7 6,3 17,2 1,9 

p           

C ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
T ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
C*T ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

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

ns = não significativo 
cada grupo experimental com n=12 
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Avaliações bacteriológicas das cascas e dos conteúdos dos ovos 

realizadas anteriormente à aplicação do inóculo não detectaram a presença de 

Pseudomonas aeruginosa. Tais resultados permitem afirmar que os ovos não 

apresentavam o bastonete anteriormente à contaminação experimental.  

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

contagem microbiológica de ovos contaminados com Pseudomonas aeruginosa 

após dez dias de armazenamento foram expressos na Tabela 2. Verificou-se, 

após este período, que não houve interação (p>0,05) entre os fatores 

contaminação e temperatura de armazenamento para as variáveis peso do ovo, 

espessura e porcentagem de casca, unidade Haugh, índice de albume, pH e na 

contagem do bacilo na casca dos ovos. 

Entretanto, constatou-se que houve efeito (p<0,05) da temperatura de 

estocagem sobre peso do ovo, porcentagem de casca, unidade Haugh e índice de 

albume, sendo que os ovos não refrigerados apresentaram diminuição da 

qualidade física em relação aos refrigerados após dez dias de armazenamento. 

Estes resultados confirmam a afirmação de CARBÓ (1987) de que as mudanças 

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

e que o declínio da sua qualidade é acelerado por altas temperaturas de 

armazenamento.  

Constatou-se que o pH não foi influenciado nem pela temperatura de 

armazenamento, nem pela contaminação experimental (p>0,05), o que pode estar 

relacionado com a metodologia adotada na determinação do pH, que foi realizada 

com o conteúdo total do ovo. Entretanto, MAYES & TAKEBALLI (1983) e PINTO 

(2005) citaram que o comportamento do pH da gema é pouco alterado, enquanto 

do albume aumenta durante o período de armazenamento em altas temperaturas.  

A presença de Pseudomonas aeruginosa na casca (Tabela 2), com 

diferença (p<0,05) entre os tratamentos contaminados, permitiu inferir que o 

procedimento da contaminação experimental foi executado de forma adequada. 

Observou-se que a refrigeração não exerceu influência (p>0,05) sobre a 

multiplicação dessa bactéria na casca dos ovos no período de dez dias de 

armazenamento.  
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TABELA 2 - Valores médios de peso do ovo (PO), espessura de casca (ES), porcentagem de casca (PC), unidade 

Haugh (UH), índice de albume (IA), pH e contagem bacteriológica de ovos contaminados com diferentes 

concentrações de Pseudomonas aeruginosa e armazenados sob diferentes temperaturas por dez dias  

Grupos 
experimentais 

Variáveis de qualidade física Contagem bacteriológica 

Contaminação (C) PO (g) EC (mm) PC (%) UH IA pH Pseudomonas aeruginosa 
da casca (log UFC/g) 

Não-contaminado 56,9a 0,41a 10,2a 61,31a 0,04a 7,4a 0c 
3,0 x 102 UFCs/mL 
de solução 

56,6a 0,40a 10,4a 55,54a 0,03a 7,5a 3,15b 

6,0 x 105 UFCs/mL 
de solução 

56,8a 0,40a 10,3a 57,50a 0,04a 7,4a 6,30a 

Temperatura (T)        

28ºC 55,9b 0,41a 10,6a 46,70b 0,02b 7,5a 3,14a 
5ºC 57,6a 0,40a 10,1b 69,53a 0,05a 7,4a 3,16a 

CV (%) 1,5 4,6 6,1 14,7 25,7 3,7 22,3 

p        

C ns ns ns ns ns ns * 
T * ns * * * ns ns 
C*T ns ns ns ns ns ns ns 

Medidas seguidas de letras iguais na mesma coluna não diferem pelo teste de Tukey, com nível de significância de 5% 
ns = não significativo 
* = significativo 
cada grupo experimental com n=12 
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Para gravidade específica, porcentagem de gema e do albume, índice 

de gema e na contagem de Pseudomonas aeruginosa no conteúdo dos ovos 

(Tabela 3) houve interação (p<0,05) entre contaminação e temperatura após dez 

dias de armazenamento.  

Ovos refrigerados apresentaram valores de gravidade específica 

maiores (p<0,05) que os não-refrigerados. Os ovos contaminados com 

Pseudomonas aeruginosa e mantidos sob refrigeração, tiveram valores de 

gravidades específicas menores (p<0,05) do que os não contaminados (Tabela 3). 

HAMILTON & THOMPSON (1981) e CARVALHO (2003) também observaram 

melhores valores da gravidade específica em menores temperaturas de 

armazenamento. 

Para porcentagem de gema, constatou-se que ovos não contaminados 

não foram influenciados pela temperatura de estocagem (p>0,05). No entanto, 

quando submetidos à contaminação experimental com Pseudomonas aeruginosa 

(inóculo menor ou maior), apresentaram piores valores (p<0,05) quando 

armazenados à 28oC (Tabela 3). Portanto, a contaminação piorou a qualidade da 

gema e a refrigeração foi importante na manutenção das características físicas do 

ovo, principalmente quando o mesmo estava contaminado.  

Os índices de gema dos ovos armazenados sob refrigeração foram 

melhores (p<0,05) em relação aos tratamentos não refrigerados. Embora sob 

refrigeração, os ovos contaminados apresentaram índices piores (p<0,05) do que 

o grupo não contaminado (Tabela 3). Estes resultados estão de acordo com 

SOLOMON (1991), que afirmou que a qualidade da gema é pouco afetada até o 

sétimo dia de armazenamento, independentemente da temperatura ambiente. 

Após este período, dependendo do tempo e da temperatura de armazenamento, a 

água do albume fluido atravessa a membrana vitelínica, por osmose, sendo retida 

na gema. Assim, o excesso de água na gema determina seu aumento de tamanho 

e de peso e a consequente perda da qualidade do ovo (MORENG & AVENS, 

1990). 
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TABELA 3 – Desdobramento das interações significativas entre contaminação de 

ovos com Pseudomonas aeruginosa e armazenamento sob 

diferentes temperaturas por dez dias  

 Contaminação de Pseudomonas aeruginosa  

Temperatura Gravidade específica (g/cm3) 

 Não 
contaminado 

3,0 x 102 UFCs/mL de 
solução 

6,0 x 105 UFCs/mL de 
solução  

28ºC 1,060Ab 1,060Ab 1,060Ab 
5ºC 1,080Aa 1,070Ba 1,069Ca 

Temperatura Porcentagem de gema (%)  

 Não 
contaminado 

3,0 x 102 UFCs/mL de 
solução 

6,0 x 105 UFCs/mL de 
solução  

28ºC 26,6Ba 34,0Aa 36,6Aa 
5ºC 26,8Ba 30,2Ab 29,9Ab 

Temperatura Porcentagem de albume (%) 

 Não 
contaminado 

3,0 x 102 UFCs/mL de 
solução 

6,0 x 105 UFCs/mL de 
solução  

28ºC 62,9Aa 55,3Bb 52,8Bb 
5ºC 63,2Aa 59,6Ba 60,0Ba 

Temperatura Índice de gema 

 Não 
contaminado 

3,0 x 102 UFCs/mL de 
solução 

6,0 x 105 UFCs/mL de 
solução  

28ºC 0,22Ab 0,24Ab 0,23Ab 
5ºC 0,51Aa 0,47Ba 0,48Ba 

Temperatura Contagem Pseudomonas aeruginosa no conteúdo (log UFC/mL) 

 Não 
contaminado 

3,0 x 102 UFCs/mL de 
solução 

6,0 x 105 UFCs/mL de 
solução  

28ºC 0Ca 4,03Ba 7,05Aa 
5ºC 0Ba 3,38Aa 3,68Ab 

Médias seguidas de letras iguais maiúscula na linha e minúscula na coluna não 

diferem pelo teste de Tukey, com nível de significância de 5%; cada grupo 

experimental com n=12 

 

Observou-se que ovos refrigerados, independentemente da 

contaminação, apresentaram melhores valores de porcentagem de albume 

(p<0,05) do que os não-refrigerados. Obtiveram-se menores valores de 

porcentagem de albume para ovos dos tratamentos contaminados comparados 
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aos não-contaminados nas duas condições de armazenamento (Tabela 3). De 

acordo com CARBÓ (1987), a degradação do albume tem maior velocidade 

durante os primeiros dias após a postura e a refrigeração pode retardar as 

reações químicas que levam à fluidificação do albume, mantendo a qualidade 

interna dos ovos. 

Com dez dias de armazenamento já foi possível identificar a presença 

de Pseudomonas aeruginosa no conteúdo dos ovos (Tabela 3). A refrigeração foi 

eficaz ao controlar o crescimento bacteriano em ovos contaminados com 6,0 x 105 

UFCs de Pseudomonas aeruginosa, entretanto, não houve efeito (p>0,05) para a 

menor contaminação. Esse fato pode ser explicado pelo conceito dos obstáculos 

de Leistner, no qual as interações entre fatores intrínsecos e extrínsecos afetariam 

a capacidade de sobrevivência e de multiplicação de microrganismos nos 

alimentos (FRANCO & LANDGRAF, 2002). Desta forma, inferiu-se que o aumento 

do pH e as restrições de nutrientes do ovo interagiram com a refrigeração sobre a 

capacidade de crescimento das bactérias, provocando a redução da multiplicação 

de Pseudomonas aeruginosa no conteúdo dos ovos contaminados com maior 

inóculo, fato não observado nos ovos contaminados com 3,0 x 102 UFCs de 

Pseudomonas aeruginosa/mL de solução. 

Ovos do tratamento contaminado com 6,0 x 105 UFCs e armazenados a 

28oC exibiram uma contagem maior que 7 log UFC/mL de conteúdo, indicando 

baixa qualidade bacteriológica. De acordo com FRANCO & LANDGRAF (2002), 

para maioria dos alimentos, a contagem superior a 6 log UFC/g do alimento é sinal 

de deterioração e de alterações organolépticas, embora existam variações de 

acordo com o tipo de alimento e microrganismo presente. DE REU et al. (2006) 

constataram que bactérias Gram-negativas móveis, como Pseudomonas spp., 

penetraram facilmente pelos poros das cascas dos ovos e que a contaminação 

interna ocorre, freqüentemente, após quatro a cinco dias de armazenamento a 

20oC e 60% de umidade relativa.  

Após 20 dias de armazenamento, observou-se que não houve interação 

(p>0,05) entre contaminação e temperatura de armazenamento para peso do ovo, 

espessura de casca, índice de albume e contagem de Pseudomonas aeruginosa 
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na casca dos ovos (Tabela 4). Entretanto, as análises do peso dos ovos e do 

índice de albume demonstraram valores melhores (p<0,05) para ovos estocados 

em refrigeração em relação aos não-refrigerados, o que encontra sustentação nos 

experimentos de BARROS et al. (2001) e HARA-KUDO et al. (2001). 

 

 

TABELA 4 - Valores médios de peso do ovo (PO), espessura de casca (ES), 

índice de albume (IA) e contagem bacteriológica de ovos 

contaminados com diferentes concentrações de Pseudomonas 

aeruginosa e armazenados sob diferentes temperaturas por 20 dias  

Grupos experimentais Variáveis de qualidade 
física  

Contagem bacteriológica  

Contaminação 
(C) 

PO 
(g) 

EC 
(mm) 

IA Pseudomonas aeruginosa da 
casca (log UFC/g) 

Não contaminado 56,3a 0,41a 0,04a 0c 
3,0 x 102 UFCs/mL de 
solução 

56,3a 0,42a 0,03a 2,82b 

6,0 x 105 UFCs/mL de 
solução 

56,8a 0,41a 0,03a 5,94a 

Temperatura (T)  

28ºC 55,2b 0,41a 0,01b 3,23a 
5ºC 57,8a 0,42a 0,05a 2,60b 

CV (%) 2,1 5,5 31,9 21,8 

p  

C ns ns ns * 
T * ns * * 
C*T ns ns ns ns 

ns = não significativo; * = significativo; Medidas seguidas de letras iguais não diferem pelo teste de 
Tukey, com nível de significância de 5%; cada grupo experimental com n=12 
 

 

 

A presença de Pseudomonas aeruginosa (Tabela 4) foi verificada na 

casca de ovos mantidos a 5oC e a 28oC, sendo que aqueles armazenados sob 

refrigeração apresentaram menor contagem (p<0,05). Estes dados corroboram os 

encontrados por GALES et al. (2001), que relataram que esse microrganismo é 

capaz de utilizar grande variedade de substratos orgânicos como fonte de carbono 



 

 

68 

e, portanto, possui habilidade de colonizar nichos ecológicos no qual a oferta de 

nutrientes é limitada como a casca dos ovos. Além disso, Pseudomonas spp. são 

bactérias psicrotróficas, ou seja, capazes de se multiplicarem mesmo em 

alimentos mantidos em refrigeração (FRANCO & LANGRAF, 2002). 

Foi observado que as variáveis nas quais ocorreram interação (p<0,05) 

entre contaminação e temperatura de armazenamento dos ovos após 20 dias 

foram gravidade específica, porcentagem de gema e de albume, unidade Haugh, 

índice de gema, pH e contagem de Pseudomonas aeruginosa no conteúdo 

(Tabela 5).  

Verificou-se que a porcentagem de gema foi melhor (p<0,05), aos 20 

dias de estocagem, para ovos refrigerados. A análise de qualidade de gema 

também revelou que os ovos mantidos a 28oC possuíam piores valores de índice 

de gema e, em relação à contaminação, o pior resultado ocorreu para a 

contaminação de 6,0 x 105 UFCs/mL de solução (Tabela 5). Esses resultados se 

sustentam nos estudos de HARA-KUDO et al. (2001), que observaram que a 

penetração de água do albume para a gema, com consequente enfraquecimento 

da membrana vitelínica, é retardada quando os ovos são mantidos sob 

refrigeração.  

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

foram obtidos em ovos sob refrigeração (Tabela 5). Entretanto, quando os ovos 

contaminados foram armazenados a 28oC observou-se aumento na porcentagem 

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

produção de proteases por Pseudomonas aeruginosa que destroem a estrutura 

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

Os ovos armazenados em refrigeração apresentaram melhores valores 

de unidade Haugh (p<0,05) independentemente da contaminação (Tabela 5). Tais 

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

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

que ovos mantidos por sete semanas a 5oC possuíam melhores medidas de 

unidade Haugh do que os armazenados a 22oC.  
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TABELA 5 – Desdobramento das interações significativas entre contaminação de 

ovos com Pseudomonas aeruginosa e armazenamento sob 

diferentes temperaturas por 20 dias  

 Contaminação de Pseudomonas aeruginosa 

Temperatura Gravidade específica (g/cm3) 

 Não contaminado 3,0 x 102 UFCs/mL de sol. 6,0 x 105 UFCs/mL de sol.  

28ºC 1,060Aa 1,060Ab 1,060Ab 

5ºC 1,060Ba 1,065Aa 1,062Aa 

Temperatura Porcentagem de gema (%) 

 Não contaminado 3,0 x 102 UFCs/mL de sol. 6,0 x 105 UFCs/mL de sol.  

28ºC 36,4Aa 32,2Ba 30,7Ba 

5ºC 29,5Ab 27,8Ab 28,5Ab 

Temperatura Porcentagem de albume (%) 

 Não contaminado 3,0 x 102 UFCs/mL de sol. 6,0 x 105 UFCs/mL de sol.  

28º C 53,1Cb 57,4Bb 59,2Ab 

5º C 60,7Aa 62,0Aa 61,5Aa 

Temperatura Porcentagem de casca (%) 

 Não contaminado 3,0 x 102 UFCs/mL de sol. 6,0 x 105 UFCs/mL de sol.  

28ºC 10,5Aa 10,4Aa 10,0Ba 

5ºC 9,8Ab 10,1Aa 9,9Aa 

Temperatura UH de ovos 

 Não contaminado 3,0 x 102 UFCs/mL de sol. 6,0 x 105 UFCs/mL de sol.  

28ºC 37,73Ab 26,63Bb 35,92Ab 

5ºC 71,57Aa 72,23Aa 74,42Aa 

Temperatura Índice de gema  

 Não contaminado 3,0 x 102 UFCs/mL de sol. 6,0 x 105 UFCs/mL de sol.  

28º C 0,12Ab 0,13Ab 0,08Bb 

5º C 0,51Aa 0,47Ba 0,49Ba 

Temperatura pH de ovos 

 Não contaminado 3,0 x 102 UFCs/mL de sol. 6,0 x 105 UFCs/mL de sol.  

28ºC 7,4Bb 7,4Ba 7,9Aa 

5ºC 8,1Aa 7,6Ba 7,7Ba 

Temperatura Contagem de Pseudomonas aeruginosa no conteúdo (log UFC/mL) 

 Não contaminado 3,0 x 102 UFCs/mL de sol. 6,0 x 105 UFCs/mL de sol.  

28ºC 0Ca 4,09Ba 6,33Aa 

5ºC 0Ca 3,46Bb 3,97Ab 

Médias seguidas de letras iguais maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem pelo teste 
de Tukey, com nível de significância de 5%; cada grupo experimental com n=12 
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Verificou-se que a refrigeração não interferiu nos valores de pH dos 

ovos (Tabela 5). No entanto, ovos inoculados com 6,0 x 105 UFCs de 

Pseudomonas aeruginosa mantidos na temperatura de 28oC apresentaram os 

piores resultados de pH (p<0,05). DEUS (2003), ao estudar ovos armazenados à 

temperatura ambiente, também observou aumento do pH do albume com tempo 

de armazenamento. 

Com 20 dias de armazenamento, o conteúdo dos ovos contaminados e 

mantidos sob refrigeração apresentou menor contagem de Pseudomonas 

aeruginosa que o grupo mantido à temperatura de 28oC (Tabela 5). O resultado 

sugere que a temperatura de refrigeração diminuiu a velocidade de multiplicação 

deste microrganismo prevenindo a deterioração dos ovos, mesmo quando uma 

carga de 6,0 x 105 UFCs de Pseudomonas aeruginosa foi inoculada na casca.  

Registraram-se os resultados das análises de qualidade física de ovos 

contaminados com Pseudomonas aeruginosa após 30 dias de armazenamento na 

Tabela 6. Verificou-se que não houve interação (p>0,05) entre os fatores 

contaminação e temperatura de armazenamento para gravidade específica, 

espessura e porcentagem de casca, porcentagem de gema e de albume e 

unidade Haugh. Contudo, todas as variáveis de qualidade interna apresentaram 

melhores valores (p<0,05) quando os ovos foram mantidos sob refrigeração. 

As variáveis nas quais foram observadas interações entre contaminação 

e temperatura após 30 dias de armazenamento dos ovos foram peso do ovo, 

índice de gema e albume, pH e contagem de Pseudomonas aeruginosa na casca 

e conteúdo (Tabela 7). Após 30 dias, ovos armazenados a 28oC apresentaram 

menores pesos, mostrando uma maior desidratação em relação aos ovos 

mantidos sob refrigeração.  

Analisando os resultados dos índices de gema, constataram-se baixos 

valores nos ovos do tratamento não refrigerado, sendo que os piores (p<0,05) 

índices foram observados nos ovos submetidos à contaminação inicial de 6,0 x 

105 UFCs de Pseudomonas aeruginosa. Do mesmo modo, os piores índices de 

albume foram obtidos nos ovos mantidos a temperatura de 28oC, embora o 

tratamento de contaminação não tenha exercido seu efeito (Tabela 7).  
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TABELA 6 - Valores médios de gravidade específica (GE), espessura de casca 

(EC), porcentagem de gema (PG), porcentagem de albume (PA), 

porcentagem de casaca (PC) e unidade Haugh (UH) de ovos 

contaminados com diferentes concentrações de Pseudomonas 

aeruginosa e armazenados sob diferentes temperaturas por 30 dias  

Grupos experimentais Variáveis de qualidade física 

Contaminação (C) GE 
 (g/cm3) 

EC 
 (mm) 

PG 
 (%) 

PA 
 (%) 

PC 
 (%) 

UH 

Não contaminado 1,060a 0,39a 33,5a 55,88b 10,64ab 48,06a 
3,0 x 102 UFCs/mL de solução 1,060a 0,40a 30,9b 58,05a 10,98a 37,95b 
6,0 x 105 UFCs/mL de solução 1,061a 0,40a 32,9a 56,77b 10,28b 49,45a 

Temperatura (T)       

28ºC 1,060b 0,40a 35,0a 53,6b 11,3a 24,29b 
5ºC 1,060a 0,39a 29,9b 60,0a 10,0b 64,63a 

CV (%) 0,2 5,9 6,9 4,0 6,7 22,0 

p       

C ns ns * * * * 
T * ns * * * * 
C*T ns ns ns ns ns ns 

ns = não significativo; * = significativo; Medidas seguidas de letras iguais não diferem pelo teste de 
Tukey, com nível de significância de 5%; cada grupo experimental com n=12 
 

 

A temperatura influenciou apenas o pH do grupo submetido à 

contaminação experimental inicial de 3,0 x 102 UFCs de Pseudomonas 

aeruginosa, o qual apresentou o pior valor à temperatura de 5oC. Estes resultados 

foram diferentes do trabalho de PINTO (2005), que verificou aumento do pH de 

gema e albume de ovos contaminados com Salmonella Enteritidis e Escherichia 

coli independentemente da forma de armazenamento. No entanto, deve ser 

considerado que a metodologia empregada neste experimento foi diferente, pois 

foi realizada a medida do pH em um pool do conteúdo total dos ovos. 
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TABELA 7 – Desdobramento das interações significativas entre contaminação de 

ovos com Pseudomonas aeruginosa e armazenamento sob 

diferentes temperaturas por 30 dias  

 Contaminação de Pseudomonas aeruginosa 

Temperatura Peso dos ovos (g) 

 Não contaminado 3,0 x 102 UFCs/mL 
de solução 

6,0 x 105 UFCs/mL 
de solução  

28ºC 51,8Bb 52,5Bb 54,0Ab 
5ºC 57,3Aa 57,6Aa 57,2Aa 

Temperatura Índice de gema 

 Não contaminado 3,0 x 102 UFCs/mL 
de solução 

6,0 x 105 UFCs/mL 
de solução  

28ºC 0,17Ab 0,08Ab 0,03Bb 
5ºC 0,47Aa 0,44Ba 0,48Aa 

Temperatura Índice de albume  

 Não contaminado 3,0 x 102 UFCs/mL 
de solução 

6,0 x 105 UFCs/mL 
de solução  

28ºC 0,008Ab 0,005Ab 0,007Ab 
5ºC 0,05Aa 0,04Ba 0,05Aa 

Temperatura pH 

 Não contaminado 3,0 x 102 UFCs/mL 
de solução 

6,0 x 105 UFCs/mL 
de solução  

28ºC 7,8Aa 7,7Ab 7,8Aa 
5ºC 7,6Ba 8,2Aa 7,7Ba 

Temperatura Contagem de Pseudomonas aeruginosa na casca  
(log UFC/g) 

 Não contaminado 3,0 x 102 UFCs/mL 
de solução 

6,0 x 105 UFCs/mL 
de solução  

28º C 0Ca 3,29Ba 8,11Aa 
5º C 0Ca 2,10Bb 5,37Ab 

Temperatura Contagem de Pseudomonas aeruginosa no conteúdo  
(log UFC/mL) 

 Não contaminado 3,0 x 102 UFCs/mL 
de solução 

6,0 x 105 UFCs/mL 
de solução  

28ºC 0Ca 4,92Ba 7,68Aa 
5ºC 0Ba 4,24Aa 3,60Ab 

Médias seguidas de letras iguais maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem pelo teste 
de Tukey, com nível de significância de 5%; cada grupo experimental com n=12 
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Da análise dos dados contidos na Tabela 7, verificou-se que a 

refrigeração controlou o crescimento de Pseudomonas aeruginosa presentes nas 

cascas de todos os ovos contaminados e no conteúdo dos ovos contaminados 

experimentalmente com inóculo de 6,0 x 105 UFCs de Pseudomonas 

aeruginosa/ml de solução. A eficiência da refrigeração, apenas observada no 

conteúdo dos ovos contaminados com maior inóculo, pode ter sido em decorrência 

da interação entre este fator e a restrição de nutrientes, o que afetou a capacidade 

de multiplicação bacteriana observada nesses ovos. 

Na Figura 1 pode-se verificar o comportamento do peso dos ovos no 

decorrer do período de armazenamento nas duas temperaturas (5oC e 28oC). As 

equações de regressão foram lineares negativa para o peso dos ovos não 

contaminados e contaminados com 6,0 x 105 UFCs de Pseudomonas aeruginosa 

armazenados a 28oC e, foi quadrática negativa para ovos contaminados com 3,0 x 

102 UFCs. Entretanto, as equações lineares negativas obtidas não foram 

diferentes entre si (p>0,05). 

Independentemente da contaminação, ovos refrigerados apresentaram 

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

discordaram dos obtidos por ALLEONI & ANTUNES (2001), que não encontraram 

perda de peso significativa em ovos não contaminados e armazenados durante os 

21 dias sob refrigeração a 25oC. Entretanto, PINTO (2005), em estudo com 

armazenamento de ovos contaminados com Salmonella Enteritidis e Escherichia 

coli a 5oC e 30oC, verificaram maiores perdas de peso nos ovos mantidos em altas 

temperaturas. 

A redução do peso do ovo durante armazenamento ocorre devido à 

transferência de umidade do albume para ambiente externo por meio dos poros da 

casca (FARIA et al., 2002). De acordo com SOLOMON (1991), a velocidade da 

evaporação da água depende diretamente da temperatura e da ventilação e 

indiretamente, da umidade relativa do ambiente em que o ovo é estocado. CARBÓ 

(1987) afirmou que a maior perda de peso do ovo ocorre nos primeiros dias após a 

postura e que o ideal para a sua boa conservação seriam o rápido esfriamento e 

sua estocagem entre 10oC e 13oC e umidade relativa de 70% a 80%. 
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FIGURA 1 – Peso de ovos contaminados com diferentes concentrações de 

Pseudomonas aeruginosa, armazenados a 5oC e 28oC, durante 30 

dias. 

 

O estudo do comportamento da unidade Haugh durante o período de 30 

dias a 5oC e a 28oC (Figura 2) mostrou que, independentemente da contaminação, 

os ovos refrigerados apresentaram o mesmo comportamento (p>0,05). Observou-

se redução da unidade Haugh com o tempo de armazenamento, entretanto, os 

ovos do tratamento refrigerado, quando comparados com os grupos armazenados 

em temperatura de 28 ºC, mostraram melhores resultados de qualidade interna 

(p<0,05) durante todo tempo de armazenamento. JONES & MUSGROVE (2005), 

ao armazenarem ovos a 4oC por 10 semanas, encontraram valor médio de 

unidade Haugh de 67,43 ao final do estudo. 
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Não contaminado e refrigerado: não significativo

Contaminação de 10 exp 2 UFC e não refrigerado: y = 72,60 – 3,66x  R2 = 0,84

Contaminação de 10 exp 2 UFC e refrigerado: não significativo

Contaminação de 10 exp 5 UFC e não refrigerado: y = 73,53 – 3,39x  R2 = 0,79

Contaminação de 10 exp 5 UFC e refrigerado: não significativo

 
 
FIGURA 2 – Comportamento dos valores de unidade Haugh dos ovos 

contaminados com diferentes concentrações de Pseudomonas 

aeruginosa, armazenados a 5o C e 28o C, durante 30 dias 

 

 

Nos grupos mantidos a temperatura de 28ºC, foram obtidas equações 

de regressão lineares negativas para valores de unidade Haugh para os ovos 

contaminados e quadrática negativa para os ovos não contaminados. Entretanto, 

as equações de regressão lineares negativas dos ovos contaminados não foram 

diferentes entre si (p>0,05), exibindo valores de unidade Haugh menores que 30 

ao final de 30 dias de armazenamento. Sendo assim, as diferentes cargas de 

bactérias usadas na contaminação experimental não influenciaram na qualidade 

do albume dos ovos armazenados a 28oC. SELEIM & EL-PRINCE (2000) e 

KEENER et al. (2006) também observaram fluidificação do albume e encontraram 

baixos valores de unidade Haugh para ovos armazenados à temperatura 

ambiente. 
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A fluidificação do albume ocorre rapidamente nos primeiros dias após a 

postura, como relatado por AUSTIC & NESHEIM (1990). A diminuição dos valores 

de unidade Haugh decorre da fluidificação do albume. O aumento da temperatura 

de armazenamento acelera a velocidade de reações químicas de degradação da 

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

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

resultando na perda de qualidade dos ovos (CARBÓ, 1987). 

Analisando-se o comportamento do índice de gema dos ovos no decorrer 

de 30 dias de armazenamento nas duas temperaturas (5oC e 28oC) (Figura 3), 

constatou-se que os índices de gema dos ovos, mesmo contaminados, não 

sofreram alterações (p>0,05) quando submetidos à refrigeração. Portanto, a 

temperatura de 5oC foi capaz de manter a qualidade da gema mesmo em ovos 

contaminados. 

Analisando as equações de regressão quadráticas negativas, obtidas nos 

tratamentos não refrigerados, observou-se que são diferentes entre si (p<0,05), 

sendo que os piores resultados foram os encontrados no grupo contaminado com 

inóculo de 6,0 x 105 UFCs de Pseudomonas aeruginosa/mL de solução. Tal fato 

pode ser explicado pela maior passagem de água do albume para a gema, 

acarretando menor altura e maior diâmetro de gema nos ovos contaminados. 
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Não contaminado e não refrigerado: y= 0,52 – 0,03x + 0,0006x2  R2 = 0,95    

Não contaminado e refrigerado: não significativo

Contaminação de 10 exp 2 UFC e não refrigerado: y = 0,56 – 0,04x + 0,0007x2  R2 = 0,95

Contaminação de 10 exp 2 UFC e refrigerado: não significativo

Contaminação de 10 exp 5 UFC e não refrigerado: y = 0,55 – 0,03x + 0,0006x2  R2 = 0,97

Contaminação de 10 exp 5 UFC e refrigerado: não significativo

 
FIGURA 3 – Comportamento do índice de gema dos ovos contaminados com 

diferentes concentrações de Pseudomonas aeruginosa, 

armazenados a 5oC e 28oC, durante 30 dias 

 

 

Na Figura 4 observa-se o comportamento do índice de albume dos ovos 

contaminados com diferentes concentrações de Pseudomonas aeruginosa e 

armazenados a 5oC e 28oC durante 30 dias. Analisando os resultados, constatou-

se que não houve diferença (p>0,05) entre os valores de índice de albume dos 

ovos refrigerados. Ovos armazenados a 5oC apresentaram melhores (p<0,05) 

valores de índice de albume do que ovos mantidos a 28oC e, consequentemente, 

melhor qualidade interna. Nos ovos mantidos a 28oC, foram obtidas equações de 

regressão quadráticas negativas para índice de albume, sendo que os 

comportamentos dos ovos não contaminados e contaminados não foram 
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diferentes (p>0,05). Tais resultados comprovaram a queda da qualidade interna 

dos ovos mantidos sem refrigeração. 
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Não contaminado e não refrigerado: y= 0,06 - 0,003x - 0,00006x2  R2 = 0,86

Não contaminado e refrigerado: não significativo

Contaminação de 10 exp 2 UFC e não refrigerado: y = 0,06 – 0,005x + 0,0001x2  R2 = 0,93

Contaminação de 10 exp 2 UFC e refrigerado: não significativo

Contaminação de 10 exp 5 UFC e não refrigerado: y = 0,06 – 0,004x + 0,00008x2  R2 = 0,88

Contaminação de 10 exp 5 UFC e refrigerado: não significativo

 
FIGURA 4 – Comportamento do índice de albume dos ovos contaminados com 

diferentes concentrações de Pseudomonas aeruginosa, 

armazenados a 5oC e 28oC, durante 30 dias 

 

O comportamento da Pseudomonas aeruginosa na casca de ovos 

contaminados experimentalmente com diferentes cargas desta bactéria e 

armazenados a 5oC e 28oC durante 30 dias pode ser constatado na Figura 5. 

Equações de regressão quadráticas positivas foram obtidas para os grupos 

contaminados mantidos nas duas temperaturas de armazenamento, sendo que 

estas foram diferentes (p<0,05) tanto para a contaminação inicial de 3,0 x 102 

UFCs quanto na de 6,0 x 105 UFCs. Desta forma, a refrigeração foi capaz de 

controlar o crescimento bacteriano nas cascas dos ovos independentemente da 

carga inicial de contaminação. 
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Não contaminado e não refrigerado: não significativo 

Não contaminado e refrigerado: não significativo

Contaminação de 10 exp 2 UFC e não refrigerado: y = -0,14 + 0,33x – 0,007x2     R2 = 0,82

Contaminação de 10 exp 2 UFC e refrigerado: y = -0,09 + 0,37x – 0,01x2       R2 = 0,65

Contaminação de 10 exp 5 UFC e não refrigerado: y = -0,20 + 0,68x – 0,01x2  R2 = 0,86

Contaminação de 10 exp 5 UFC e refrigerado: y = -0,16 + 0,65x – 0,01x2  R2 = 0,83

 
FIGURA 5 – Comportamento da Pseudomonas aeruginosa na casca de ovos 

contaminados experimentalmente com diferentes cargas desta 

bactéria e armazenados a 5oC e 28oC durante 30 dias 

 

Também pode ser observado que as equações foram diferentes 

(p<0,05) quando considerados os inóculos iniciais na mesma condição de 

armazenamento. Sendo assim, altas contagens de Pseudomonas aeruginosa 

foram encontradas nas cascas dos ovos contaminados com carga inicial maior, 

independentemente da temperatura de estocagem. Tais resultados podem ser 

respaldados nos obtidos por SCHOENI et al. (1995) que, ao contaminarem a 

superfície de ovos com excretas contendo diferentes inóculos de Salmonella spp., 

concluíram que a permanência do microrganismo na casca é maior quanto maior 

a contaminação inicial. 

Ressalta-se que MESSENS et al. (2005) verificaram que a presença de 

células bacterianas viáveis não era frequente nas cascas dos ovos e PINTO 

(2005) embora tenha encontrado Salmonella Enteritidis e Escherichia coli na 

superfície de ovos armazenados a 8oC, percebeu que a viabilidade destas 
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bactérias na casca diminuía quando os ovos eram mantidos a 30oC. Entretanto, 

isto não foi observado neste trabalho devido à utilização de inóculo de 

Pseudomonas aeruginosa, bactéria capaz de sobreviver em ambiente restrito em 

nutrientes. 

O comportamento de Pseudomonas aeruginosa no conteúdo de ovos 

contaminados experimentalmente na casca com diferentes cargas do bacilo e 

armazenados a 5oC e a 28oC por 30 dias foi demonstrado na Figura 6. A presença 

de Pseudomonas aeruginosa foi verificada no conteúdo dos ovos nos primeiros 

dez dias de armazenamento independentemente da temperatura de estocagem. 

Este resultado confirmou relato de FRANCO & LANDGRAF (2002) que classificam 

Pseudomonas spp. como estenopsicrotróficas, ou seja, que são capazes de 

formar colônias detectáveis a partir de cinco dias de armazenamento em 

temperaturas entre 0oC e 7oC.  

Foram obtidas equações de regressão quadráticas positivas para todos 

os tratamentos contaminados independentemente da temperatura de 

armazenamento. Ressalta-se, porém, que somente as equações obtidas nos ovos 

contaminados com carga inicial de 6,0 x 105 UFCs de Pseudomonas aeruginosa 

foram diferentes (p<0,05) entre si. A refrigeração controlou a velocidade de 

multiplicação bacteriana no conteúdo apenas de ovos contaminados com inóculo 

inicial maior, não sendo capaz de influenciar no crescimento bacteriano quando a 

contaminação foi realizada com 3,0 x 102 UFCs de Pseudomonas aeruginosa.  

 



 

 

81 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 10 20 30
tempo (dias)

lo
g

 U
F

C
/m

L

Não contaminado e não refrigerado: não significativo

Não contaminado e refrigerado: não significativo

Contaminação de 10 exp 2 UFC e não refrigerado: y = -0,12 + 0,42x – 0,008x2  R2 = 0,82

Contaminação de 10 exp 2 UFC e refrigerado: y = -0,10 + 0,35x – 0,07x2  R2 = 0,85

Contaminação de 10 exp 5 UFC e não refrigerado: y = -0,10 + 0,71x – 0,01x2  R2 = 0,84

Contaminação de 10 exp 5 UFC e refrigerado: y = -0,27 + 0,45x – 0,01x2       R2 = 0,85

 
FIGURA 6 – Comportamento da Pseudomonas aeruginosa no conteúdo de ovos 

contaminados experimentalmente na casca com diferentes cargas 

desta bactéria e armazenados a 5oC e 28oC durante 30 dias 

 

A capacidade de sobrevivência ou de multiplicação dos microrganismos 

presentes em um alimento depende de uma série de fatores. As interações entre 

estes fatores originaram o conceito dos obstáculos de Leistner, que permitiram, 

inclusive, prever a vida de prateleira de um alimento e sua estabilidade 

microbiológica (FRANCO & LANDGRAF, 2002). Sendo assim, analisando-se os 

resultados do comportamento de Pseudomonas aeruginosa no conteúdo de ovos, 

pode-se inferir que fatores intrínsecos do alimento, como o pH e a interação entre 

bactérias, agiram, juntamente com a refrigeração, no controle do desenvolvimento 

desses microrganismos nos ovos contaminados com maior inóculo.  

A refrigeração, a competição entre microrganismos pelos nutrientes 

presentes no ovo e a produção de bacteriocinas por Pseudomonas aeruginosa, 

podem ter auxiliado na redução do crescimento bacteriano verificado nos ovos 
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contaminados com 6,0 x 105 UFCs de Pseudomonas aeruginosa/mL de solução, 

fato não observado nos ovos contaminados experimentalmente com menor 

inóculo. 

De acordo com HARA-KUDO et al. (2001), altas temperaturas de 

armazenamento acarretam mudanças na composição do albume e diminuem a 

eficiência dos mecanismos de defesa dos ovos. Neste trabalho, a fluidez do 

albume, verificada nos baixos valores de unidade Haugh e índice de albume, nos 

ovos mantidos a 28oC, permitiram maior multiplicação de Pseudomonas 

aeruginosa no conteúdo destes ovos.  

Ovos inoculados com carga inicial de 6,0 x 105 UFCs de Pseudomonas 

aeruginosa/mL de solução, mantidos a 28oC, apresentaram os primeiros sinais de 

degradação a partir de dez dias de armazenamento. Estes resultados coincidem 

com os obtidos na pesquisa de JONES et al. (2004), que verificaram que ovos 

contaminados com Pseudomonas fluorescens apresentavam início das alterações 

entre 10 e 15 dias a 26oC. 

Mesmo sendo Pseudomonas spp. microrganismos deteriorantes 

identificados como os primeiros invasores das membranas da casca, estas 

bactérias podem ficar confinadas nas membranas por dez a 20 dias dependendo 

da temperatura de armazenamento (JONES et al., 2004). Isto pode justificar as 

contagens de 3 a 4 log de UFC/mL encontradas no conteúdo dos ovos 

refrigerados após trinta dias de armazenamento, as quais não acarretaram 

alterações visíveis no conteúdo pelas análises físicas realizadas. ORDÓÑEZ 

(2005) também constatou que os ovos mantiveram a qualidade em menor 

temperatura, sendo que o armazenamento entre 0oC e 1,5oC, com umidade 

relativa de 85% a 90%, manteve a qualidade dos ovos por seis a nove meses.  

Verificou-se que ovos contaminados experimentalmente na casca com 

3,0 x 102 UFCs de Pseudomonas aeruginosa apresentaram correlação negativa 

(r= - 0,82) entre a contagem desta bactéria no conteúdo e valores de índice de 

gema após 20 dias de armazenamento. Também se constatou correlação 

fortemente negativa (r = - 0,93) entre a presença de Pseudomonas aeruginosa no 

conteúdo dos ovos e espessura da casca, confirmando as proposições de 
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MESSENS et al. (2005) que indicaram que quanto menor a espessura da casca 

maior é a chance de penetração dos microrganismos no conteúdo dos ovos, 

causando sua deterioração.  

Os ovos contaminados com maior inóculo não apresentaram 

correlações entre a contagem de Pseudomonas aeruginosa da casca e as 

variáveis de qualidade física estudadas. No entanto, foram observadas 

correlações entre a contagem dessa bactéria no conteúdo e medidas de qualidade 

interna e externa de ovos contaminados com 6,0 x 105 UFCs de Pseudomonas 

aeruginosa/mL de solução e armazenados sob refrigeração por 30 dias (Tabela 8). 

Constatou-se que, durante todo o período de armazenamento avaliado, 

houve correlação positiva entre a contagem de Pseudomonas aeruginosa no 

conteúdo dos ovos e a porcentagem de gema e correlação negativa entre essa 

contagem e peso do ovo, valores de unidade Haugh, índice de gema e índice de 

albume. O aumento do volume da gema e a fluidificação do albume permitiram a 

multiplicação bacteriana e esse crescimento agravou a degradação dos ovos. 

Estes resultados indicaram que quanto maior a contaminação interna dos ovos 

maiores foram as perdas de qualidade do produto. 

 

 



 

 

84 

 

TABELA 8 - Correlações entre a contagem de Pseudomonas aeruginosa no conteúdo e as variáveis de qualidade física 

de ovos contaminados com 6,0 x 105 UFCs de Pseudomonas aeruginosa/mL de solução e armazenados a 

5ºC e a 28ºC por 30 dias 

 Dez dias de armazenamento 

Variáveis Peso  
do  
ovo 

Gravidade 
específica 

Espessura 
de casca 

Porcentagem 
de gema 

Porcentagem  
de albume 

UH Índice  
de  

gema 

Índice  
de  

albume 

pH 

Contagem 
de P. 
aeruginosa 
no 
conteúdo 

* 
(r = -0,80) 

* 
(r = -0,77) 

ns * 
(r = 0,95) 

* 
(r = -0,95) 

* 
(r = -0,80) 

* 
(r = -0,94) 

* 
(r = -0,86) 

ns 

 20 dias de armazenamento 

Contagem 
de P. 
aeruginosa 
no 
conteúdo 

* 
(r = -0,77) 

* 
(r = -0,70) 

ns * 
(r = 0,65) 

ns * 
(r = -0,91) 

* 
(r = -0,97) 

* 
(r = -0,85) 

ns 

 30 dias de armazenamento 

Contagem 
de P. 
aeruginosa 
no 
conteúdo 

* 
(r = -0,74) 

ns ns * 
(r = 0,81) 

* 
(r = -0,78) 

* 
(r = -0,97) 

* 
(r = -0,96) 

* 
(r = -0,98) 

ns 

ns = não significativo 
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4 CONCLUSÕES 

 

A estocagem de ovos não-lavados sob refrigeração a 5ºC mantém, por 

30 dias, a qualidade interna dos ovos mesmo quando há contaminação na casca 

de 6,0 x 105 UFCs de Pseudomonas aeruginosa. 

Pseudomonas aeruginosa permanecem na casca e no conteúdo dos 

ovos a 5oC e a 28oC durante 30 dias de armazenamento. 

A refrigeração não evita a penetração de Pseudomonas aeruginosa no 

ovo e, quanto maior a carga desta bactéria na casca, maior a contaminação de 

conteúdo.  

A refrigeração controla a multiplicação de Pseudomonas aeruginosa na 

casca até por 30 dias. Entretanto, não se mostra eficiente na redução da 

quantidade da bactéria no conteúdo. 
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CAPÍTULO 5 - INFLUÊNCIA DA CONTAMINAÇÃO EXPERIMENTAL POR 

Pseudomonas aeruginosa SOBRE A QUALIDADE DE OVOS DE CONSUMO 

LAVADOS  

 

 

RESUMO 

 

Com este estudo objetivou-se verificar a qualidade de ovos comerciais submetidos 
à lavagem industrial e inoculados na casca com Pseudomonas aeruginosa, 
armazenados em duas temperaturas. Foram utilizados 576 ovos, sem trincas, 
classificados como grandes, de poedeiras leves, com 30 a 40 semanas de idade, 
da linhagem Dekalb White. O delineamento empregado foi inteiramente 
casualizado em esquema fatorial 3 x 2 (contaminação e temperatura de 
armazenamento) com 12 repetições para variáveis de qualidade física e pH e 
quatro repetições para variáveis microbiológicas. Os ovos foram contaminados, 
pelo manuseio, com 7,8 x 102 e 6,0 x 105 unidades formadoras de colônia (UFCs) 
de Pseudomonas aeruginosa/mL de solução e armazenados a 5oC e 25oC por 30 
dias. A cada dez dias foram realizadas análises de qualidade física dos ovos (peso 
do ovo, gravidade específica, espessura de casca, porcentagem de gema, albume 
e casca, unidade Haugh, índices de gema e albume), pH e contagens de 
Pseudomonas aeruginosa na casca e conteúdo dos ovos. Melhores valores de 
qualidade interna foram obtidos nos ovos refrigerados (p<0,05), a partir de dez 
dias de armazenamento. Pseudomonas aeruginosa foi isolada da casca e do 
conteúdo dos ovos mantidos a 5oC e a 25oC durante todo período de 
armazenamento (p<0,05). Os ovos armazenados a 5ºC apresentaram menor 
contagem bacteriana do conteúdo, independentemente da concentração do 
inóculo a partir do décimo dia de armazenamento (p<0,05). Houve correlação 
positiva (r=0,94) entre a contagem de Pseudomonas aeruginosa na casca e no 
conteúdo dos ovos submetidos à contaminação de 6,0 x 105 UFCs de 
Pseudomonas aeruginosa/mL de solução durante todo o período de 
armazenamento. Concluiu-se que a refrigeração proporciona melhor qualidade 
interna, física, química e bacteriológica de ovos, durante 30 dias de 
armazenamento. 

 
 

Palavras-Chave: características físicas, contaminação bacteriana, estocagem, 
ovos comerciais, refrigeração 
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INFLUENCE OF EXPERIMENTAL CONTAMINATION BY Pseudomonas 

aeruginosa ON THE QUALITY OF WASHED EGGS FOR CONSUMPTION  

 

ABSTRACT 

 

With this study aimed to check the quality of commercial washed eggs inoculated 
in the shell with Pseudomonas aeruginosa, stored in two temperatures. It was used 
576 eggs, without cracks, classified as large, from laying hens with 30 to 40 weeks 
of age, line Dekalb White. The experimental design was completely randomized in 
a 3 x 2 factorial (contamination and temperature storage) with 12 repetitions for 
physical quality and pH and four repetitions for microbiological variables. The eggs 
were contaminated by handling, with 7.8 x 102 and 6.0 x 105 colony-forming units 
(CFUs) of Pseudomonas aeruginosa/mL of solution and stored at 5oC and 25oC for 
30 days. Every ten days it was carried out analyses of physical quality of eggs 
(weight of the eggs, specific gravity, shell thickness, percentage of yolk, albumen 
and shell, Haugh unit, rates of yolk and albumen), pH and counts of Pseudomonas 
aeruginosa in shell and contents of the eggs. Best values for internal quality were 
obtained in eggs refrigerated (p<0,05), from ten days of storage. Pseudomonas 
aeruginosa was isolated from the shell and the content of the eggs kept at 5oC and 
25oC throughout the storage period (p<0,05). Eggs stored at 5oC had lower 
bacterial counts of content, regardless of the concentration of inoculum, from the 
tenth day of storage (p<0,05). There was positive correlation (r=0,94) between the 
counts of Pseudomonas aeruginosa in the shell and the contens of eggs submitted 
to the contamination of 6.0 x 105 CFUs of Pseudomonas aeruginosa/mL of solution 
throughout the storage period. It was concluded that the cooling provides better 
internal quality, physical, chemical and bacteriological of eggs, during 30 days of 
storage. 

 
Key-Words: bacterial contamination, commercial eggs, cooling, physical 
characteristics, storage 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O ovo apresenta barreiras naturais para impedir que as bactérias 

penetrem no seu interior e se multipliquem, tais como a cutícula, a casca e as 

membranas da casca. Além destas, estruturas, o albume possui mecanismos 

físico-químicos que impedem por certo tempo, multiplicação, deslocamento 

bacteriano para gema e alterações das características do conteúdo (MORENG & 

AVENS, 1990). 

No entanto, existem fatores que favorecem a penetração de 

microrganismos no conteúdo de ovos como casca defeituosa, fina, porosa ou 

rachada e falhas ou ausência de refrigeração. Sendo assim, a higiene da 

superfície dos ovos torna-se fator fundamental para evitar ou diminuir os riscos de 

invasão bacteriana no conteúdo e a perda das características sensoriais e 

sanitárias do produto (TOOD, 1996). 

Em ambientes secos e higiênicos, o interior do ovo é preservado de 

contaminações microbiológicas. No entanto, o contato do ovo com excretas no 

ninho ou com qualquer local contaminado, a manipulação e processamentos 

inadequados podem provocar a deterioração dos ovos. Dentre os microrganismos 

deteriorantes dos ovos destacam-se Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas 

fluorescens, Pseudomonas putida e espécies de Alcaligenes, Proteus, 

Escherichia, Penicillium, Cladosporium, Sporotrichium, Mucor e Alternaria 

(PATRICIO, 2003). 

A fim de garantir a manutenção da qualidade de ovos após a postura, a 

AGÊNCIARURAL (2003) determinou que ovos de consumo devem apresentar 

cascas limpas e íntegras para serem comercializados. A lavagem dos ovos deve 

ser realizada por meios mecânicos, de forma contínua, com água entre 35oC e 

45oC, sendo permitida a utilização de sanitizantes na água de lavagem, desde que 

aprovados pela Secretaria de Inspeção de Produto Animal (SIPA). 

A lavagem industrial de ovos é prática aceitável conforme portaria no 1 

de 1990 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 1990), 
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sendo considerada como um fator que contribui para a redução da contaminação 

microbiana superficial (JONES et al., 2004a). De acordo com HUTCHISON et al. 

(2003), o procedimento de lavagem também pode aumentar a vida de prateleira 

do produto, diminuir os riscos de doença alimentar e evitar a deterioração dos 

ovos. 

No entanto, MOATS (1981) encontrou uma correlação positiva entre a 

contagem total de mesófilos na água, escovas e esteiras e a superfície de ovos 

lavados, concluindo que o sistema de lavagem pode ser uma importante fonte de 

contaminação dos ovos. Segundo Manual de Segurança e Qualidade para a 

Avicultura de Postura (CAMPOPAS, 2004), condições impróprias de temperatura, 

pH e sujidades da água de lavagem podem acarretar aumento da carga 

bacteriana da casca do ovo, causando perda da qualidade do produto.  

Além disso, pesquisas mostram que a lavagem aumenta a possibilidade 

de contaminação do conteúdo dos ovos, em função das agressões físicas e 

químicas sofridas pela casca durante o procedimento (MAYES & TAKEBALLI, 

1983 e MESSENS et al., 2005). Segundo estes autores, a lavagem retira, 

mecanicamente, a cutícula protetora dos poros da casca, o que facilita a 

penetração de microrganismos através da casca e a perda de umidade nas 

primeiras 96 horas após a postura. De acordo com WELLMAN-LABADIE et al. 

(2008), a cutícula também possui a lisozima, que apresenta ação lítica sobre a 

parede bacteriana, sendo que a lavagem pode prejudicar esta função com a 

destruição desta película. Por outro lado, estudos de DE REU et al. (2006) não 

encontraram relação dessa película com a penetração de Salmonella Enteritidis 

nos ovos contaminados experimentalmente. 

De acordo com HUTCHISON et al. (2003), tão importante quanto a 

lavagem industrial adequada é se evitar a re-contaminação das cascas após este 

procedimento. Assim, algumas condições podem favorecer essa re-contaminação 

dos ovos como manipulação inadequada, embalagens impróprias, contato dos 

ovos com superfícies contaminadas, entre outras. STRINGHINI et al. (2007) 

isolaram Pseudomonas spp., Enterobacter spp. e Escherichia coli das mãos, 

cavidade nasal e orofaringe dos funcionários de granjas da região metropolitana 
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de Goiás, as quais podem representar riscos de contaminação e queda da 

qualidade dos ovos. 

A produção de alimentos seguros e com qualidade é fundamental na 

indústria de alimentos e o aperfeiçoamento contínuo dos produtos e processos na 

avicultura de postura se apresenta como atual exigência do mercado competitivo e 

globalizado. Assim, objetivou-se com este estudo verificar a influência da 

contaminação experimental por Pseudomonas aeruginosa sobre a qualidade de 

ovos de consumo lavados industrialmente, durante armazenamento a 5oC e 25oC.  

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Local 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Bacteriologia do 

Departamento de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Goiás no 

período de outubro de 2007 a março de 2008.  

 

2.2 Tratamentos e delineamento experimental 

Foram utilizados 576 ovos lavados em sistema de lavagem 

industrializado e mecanizado com água sem sanitizante e aquecida a 10oC acima 

da temperatura ambiente. Os ovos de poedeiras leves da linhagem Dekalb White 

com 30 a 40 semanas de idade, provenientes de uma granja de postura comercial 

da região metropolitana de Goiânia-GO, não apresentavam trincas e foram 

classificados como grandes. 

Os ovos, após serem coletados, foram transportados em, 

aproximadamente, sessenta minutos, ao Laboratório de Bacteriologia do 

Departamento de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Goiás e 

distribuídos em seis tratamentos: não inoculados e armazenados a 25oC e 

umidade relativa (UR) média de 65%; não inoculados e armazenados em 

temperatura de 5ºC e UR média de 48%; inoculados na casca com 7,8 x 102 UFCs 

de Pseudomonas aeruginosa/mL de solução salina 0,85% esterilizada e 
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armazenados a 25oC e UR média de 65%; inoculados na casca com 7,8 x 102 

UFCs de Pseudomonas aeruginosa/mL de solução salina 0,85% esterilizada e 

armazenados a 5ºC e UR média de 48%; inoculados na casca com 6,0 x 105 

UFCs de Pseudomonas aeruginosa/mL de solução salina 0,85% esterilizada e 

armazenados a 25oC e UR média de 65% e inoculados na casca com 6,0 x 105 

UFCs de Pseudomonas aeruginosa/mL de solução salina 0,85% esterilizada e 

armazenados a 5ºC e UR média de 48%.  

O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado em esquema 

fatorial 3 x 2 (contaminação x temperatura de armazenamento) com 12 repetições 

de um ovo cada por tratamento para as variáveis de qualidade física e pH e quatro 

repetições, representadas por um pool de três ovos cada, para as variáveis 

bacteriológicas.  

As análises de qualidade física e pH e bacteriológicas foram realizadas 

nos tempos zero (ovo fresco ainda não submetido aos tratamentos), dez, 20 e 30 

dias de armazenamento.  

 

2.3 Preparação do inóculo 

O inóculo foi preparado com Pseudomonas aeruginosa isolada de 

amostras oriundas das mãos dos funcionários das granjas avaliadas no capítulo 2. 

A concentração do inóculo foi estabelecida em 7,8 x 102 UFCs/mL de solução 

salina esterilizada a 0,85% e 6,0 x 105 UFCs/mL de solução salina 0,85% 

esterilizada para cada ovo.  

Para obtenção do inóculo a bactéria armazenada em ágar nutriente sob 

refrigeração foi repicada em tubos inclinados contendo ágar ferro-açúcar triplo 

(TSI) e incubados a 37oC por 24 horas. Após este período, foram verificadas a 

fermentação da glicose, sacarose e lactose em TSI e realizados os seguintes 

testes bioquímicos: teste de oxidase, produção de urease, de indol, de H2S, prova 

do vermelho de metila, prova de motilidade, e teste da carbenicilina com o objetivo 

de confirmar presença de Pseudomonas aeruginosa. Sendo que, Pseudomonas 

aeruginosa é um bacilo móvel, não-fermentador, oxidade e urease positivo, 

apresenta resultado positivo também para produção de indol e para prova do 
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vermelho de metila, resultado negativo para produção de H2S e é sensível à 

carbenicilina (KONEMAN et al., 2001; IKRAN, 2005). 

Em seguida, a bactéria foi repicada em ágar cetrimide e incubada a 

37oC por 48 a 72 horas. As células foram suspensas em solução salina 0,85% 

tamponada e mantidas a 5oC e as concentrações ajustadas com auxílio da escala 

de Mac Farland (FERNÁNDEZ et al., 2001). As concentrações foram confirmadas 

pelo plaqueamento das diluições decimais seriadas em ágar cetrimide, com 

posterior incubação a 37oC por 48 a 72 horas e contagem das UFCs de 

Pseudomonas aeruginosa.  

 

2.4 Inoculação dos ovos 

Os procedimentos de inoculação foram realizados com material 

esterilizado e em câmara asséptica com grau de segurança nível II. Os ovos, após 

permanência de 24 horas sob luz ultravioleta da câmara asséptica, foram expostos 

aos inóculos de Pseudomonas aeruginosa por contato com as mãos revestidas 

com luvas descartáveis. 

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

tamponada a 0,85% contendo a concentração de Pseudomonas aeruginosa 

desejada foi depositada nas mãos revestidas com luvas. Cada ovo foi mantido por 

um período de, aproximadamente, 20 segundos nas mãos contaminadas, sendo 

sua superfície totalmente molhada pela solução. Imediatamente após a 

inoculação, os ovos foram encaminhados para armazenamento em refrigerador ou 

estufa. A temperatura e umidade relativa foram registradas uma vez ao dia, 

sempre no mesmo horário. 

 

2.5 Contagem de Pseudomonas aeruginosa 

A partir do tempo zero, a cada dez dias, 12 ovos de cada tratamento 

foram quebrados sendo casca e conteúdo assepticamente separados, formando-

se pools de três cascas e três conteúdos. 

As cascas foram pesadas e acrescidas da mesma quantidade de 

solução salina peptonada 0,1% a qual constituiu a diluição 100. O material foi 
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homogeneizado manualmente por 25 vezes e diluições decimais sucessivas foram 

realizadas utilizando-se 9 mL de solução salina peptonada 0,1%. Realizaram-se 

plaqueamentos por superfície com 0,1 mL de diferentes diluições em ágar 

cetrimide os quais foram incubados a 37oC por 48 a 72 horas. 

Unidades formadoras de colônias (UFCs) de Pseudomonas aeruginosa 

foram contadas utilizando-se contador manual do tipo Quebec. As colônias, em 

ágar cetrimide, apresentavam-se com margens finas, bordas irregulares e centro 

translúcido de coloração creme. Três a cinco colônias por placa foram transferidas 

para tubos inclinados contendo ágar ferro-açúcar triplo (TSI) e incubadas a 37oC 

por 24 horas. Após este período, foi verificada a fermentação da glicose, da 

sacarose e da lactose em TSI e realizados os seguintes testes bioquímicos: 

produção de urease, de indol, de H2S, prova do vermelho de metila e prova de 

motilidade.  

O mesmo procedimento foi realizado com os conteúdos dos ovos, sendo 

que a diluição 100 foi o pool dos conteúdos de três ovos homogeneizados. 

 

2.6 Análise de qualidade externa e interna 

A cada dez dias, a partir do tempo zero, 12 ovos de cada tratamento 

foram submetidos as seguintes análises de qualidade: 

 peso do ovo: ovos foram pesados em balança digital Marte modelo AS500C, 

com divisão de 0,01 g e o peso dos ovos serviu como valor de referência para 

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

 gravidade específica: determinada conforme preconizado por HAMILTON 

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

específica foi realizada mediante adição de NaCl em água a temperatura 

ambiente e determinação de sua densidade com densímetro. Foram 

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

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

ovos foram colocados nos recipientes com soluções salinas da menor para 

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

densidade correspondente à solução do recipiente. 
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 espessura de casca: as cascas foram lavadas e submetidas à secagem por 24 

horas em temperatura ambiente e em estufa a 60oC por 72 horas. A espessura 

da casca foi medida, sem a remoção das membranas da casca, em dois 

pontos distintos na área centro-transversal por meio de micrômetro AMES 

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

 porcentagem da gema, albume e casca: foram obtidas pela pesagem (g) em 

balança digital, de cada uma das partes, sendo que este peso foi então dividido 

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

secagem conforme descrito por FLETCHER et al. (1981). 

 unidade Haugh (UH): os ovos foram quebrados e seu conteúdo colocado em 

superfície de vidro plana e nivelada. Mediu-se então a altura do albume (mm) 

por micrômetro tripé modelo AMES S – 6428. De posse destes valores, 

utilizou-se fórmula descrita por CARBÓ (1987) para o cálculo da UH: 

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

h = altura do albume (mm) 

W = peso do ovo (g) 

 índice de gema: mediu-se a altura da gema com micrômetro tripé modelo 

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

calculado dividindo-se a altura da gema pelo valor do seu respectivo diâmetro. 

 índice do albume: mediu-se a altura do albume com micrômetro tripé modelo 

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

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

albume pelo valor da média das medidas do seu respectivo diâmetro. 

 pH do conteúdo dos ovos: após homogeneização do conteúdo dos ovos, esta 

medida foi determinada em potenciômetro digital PHTEK modelo pHS-3B, 

calibrado previamente com soluções tampão pH 4 e 7 (BRASIL, 1999). 

 

2.7 Análises estatísticas 

Os resultados das contagens de Pseudomonas aeruginosa foram 

transformados em logaritmo decimal, expressos em log UFC/g de casca ou mL de 

conteúdo. Foi realizada análise de variância e, quando necessário, as médias 
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foram comparadas pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. Também foram 

aplicadas regressão polinomial para as variáveis físicas e bacteriológicas em 

relação ao tempo de armazenamento dos ovos e correlação de Pearson entre 

contagem de Pseudomonas aeruginosa na casca e no conteúdo e variáveis de 

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

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

 

 

Os resultados das análises de qualidade física e pH dos ovos lavados 

na fase anterior à contaminação experimental com Pseudomonas aeruginosa 

encontram-se na Tabela 1. Verificou-se que os ovos utilizados nos experimentos 

constituíam amostras homogêneas e apresentaram valores das medidas de 

qualidade interna compatíveis com ovos de boa qualidade. Estes resultados foram 

semelhantes aos obtidos por FLETCHER et al. (1983) e SCOTT & SILVERSIDES 

(2000) ao avaliarem as características físicas de ovos após postura.  

Os ovos utilizados neste trabalho apresentaram excelente qualidade de 

casca e, portanto, apresentaram menores possibilidades de trinca e quebra 

durante processamento. SAUTER & PETERSON (1974) consideraram que ovos 

de excelente qualidade de casca são aqueles com gravidade específica de 1,090 

g/cm3.  

Contagens de 1,3 x 102, 2,2 x 102 e 9,3 x 102 UFCs de Pseudomonas 

aeruginosa/g de casca foram encontradas em três amostras de ovos lavados 

antes do procedimento de inoculação. Estas contagens podem ser decorrentes da 

lavagem dos ovos sem sanitizante. De acordo com GUERRA et al. (2006), 

Pseudomonas spp. estão amplamente distribuídas na natureza e possuem 

capacidade de crescer inclusive em água, confirmando sua habilidade de adaptar-

se a ambientes nutricionalmente pobres. Esta bactéria não foi isolada no conteúdo 

dos ovos antes da aplicação da contaminação experimental.  

Na Tabela 2 foram apresentados os resultados das análises de 

qualidade física, pH de ovos contaminados com Pseudomonas aeruginosa após 

dez dias de armazenamento. Verificou-se, após este período, que não houve 

interação (p>0,05) entre os fatores contaminação e temperatura de 

armazenamento para todas variáveis físicas e pH. Entretanto, constatou-se que 

houve efeito benéfico (p<0,05) da refrigeração para gravidade específica, 

porcentagem de gema e albume, unidade Haugh, índice de gema e albume e pH. 
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TABELA 1 – Valores médios do peso do ovo (PO), gravidade específica (GE), espessura de casca (EC), porcentagem de 

gema (PG), porcentagem de albume (PA), porcentagem de casca (PC), unidade Haugh (UH), índice de 

gema (IG), índice de albume (IA) e pH de ovos no tempo inicial do experimento, antes da inoculação e do 

armazenamento  

Grupos experimentais Variáveis de qualidade física 

Contaminação (C) PO (g) GE (g/cm3) EC (mm) PG (%) PA (%) PC (%) UH IG IA pH 

Controle 56,9a 1,089a 0,40a 25,9a 63,9a 10,1a 86,18a 0,60a 0,06a 7,1a 
7,8 x 102 UFCs/mL de 
solução 

57,2a 1,089a 0,40a 26,4a 63,6a 9,9a 86,27a 0,62a 0,07a 6,9a 

6,0 x 105 UFCs/mL de 
solução 

57,3a 1,090a 0,40a 26,2a 63,5a 10,3a 87,26a 0,62a 0,07a 6,9a 

Temperatura (T)  

25oC 57,2a 1,089a 0,40a 26,2a 63,7a 10,1a 86,82a 0,61a 0,07a 7,0a 
5ºC 57,1a 1,090a 0,40a 26,1a 63,7a 10,1a 87,66a 0,61a 0,07a 6,9a 

CV (%) 2,5 0,23 4,4 5,1 2,1 4,5 5,21 0,61 15,29 3,1 

P           

C ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
T ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
C*T ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

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

ns = não significativo 
cada grupo experimental com n=12 
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TABELA 2 – Valores médios do peso do ovo (PO), gravidade específica (GE), espessura de casca (EC), porcentagem de 

gema (PG), porcentagem de albume (PA), porcentagem de casca (PC), unidade Haugh (UH), índice de 

gema (IG), índice de albume (IA) e pH de ovos contaminados com diferentes concentrações de 

Pseudomonas aeruginosa e armazenados sob diferentes temperaturas por dez dias  

Grupos experimentais Variáveis de qualidade física 

Contaminação (C) PO (g) GE (g/cm3) EC (mm) PG (%) PA (%) PC (%) UH IG IA pH 

Controle 55,9a 1,071b 0,40a 28,5a 60,9a 10,5a 57,83a 0,48a 0,03a 7,6a 
7,8 x 102 UFCs/mL de 
solução  

56,9a 1,075a 0,39a 28,9a 61,0a 10,0a 52,99b 0,46a 0,02a 7,5a 

6,0 x 105 UFCs/mL de 
solução 

56,2a 1,077a 0,39a 28,0a 61,7a 10,3a 59,76a 0,47a 0,02a 7,5a 

Temperatura (T)  

25oC 56,3a 1,072b 0,40a 29,1a 60,5b 10,3a 38,69b 3,73b 0,01b 7,7a 
5ºC 56,4a 1,076a 0,39a 27,9b 61,9a 10,2a 75,03a 5,72a 0,04a 7,4b 

CV (%) 2,5 0,5 5,3 6,8 3,4 5,9 14,9 7,6 27,0 4,1 

P           

C ns * ns ns ns ns * ns ns ns 
T ns * ns * * ns * * * * 
C*T ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

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

ns = não significativo 
* = significativo 
cada grupo experimental com  n=12 
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Constatou-se que o pH dos ovos não refrigerados foi superior (p<0,05) 

aos ovos mantidos a 5oC (Tabela 2). Estes resultados corroboraram os de 

OLIVEIRA & SILVA (2000) e HARA-KUDO et al. (2001), os quais citaram que 

temperaturas mais baixas de armazenamento mantêm as características físicas 

dos ovos e as propriedades anti-bacterianas do albume, melhorando a sua 

conservação. Segundo MATEOS & COREN (1991), a diminuição da qualidade 

interna dos ovos está associada à perda de gás carbônico e é diretamente 

proporcional à temperatura de estocagem. 

Quanto à avaliação microbiológica dos ovos, verificou-se interação entre 

contaminação e temperatura de armazenamento para a contagem de bactérias na 

casca e no conteúdo dos ovos, após dez dias de armazenamento (p<0,05) 

(Tabela 3). A refrigeração controlou a multiplicação bacteriana (p<0,05) na casca e 

no conteúdo dos ovos contaminados com inóculo de 6,0 x 105 UFCs de 

Pseudomonas aeruginosa/mL de solução. Isto mostrou que a refrigeração em 

ovos expostos a maior contaminação foi mais importante para garantir a sua 

conservação do que para ovos não contaminados ou expostos a baixa 

contaminação.  

Foi observado, também, que os ovos do tratamento contaminado com 

maior inóculo e armazenados a 25oC apresentaram as maiores contagens da 

bactéria tanto na casca como no conteúdo (Tabela 3). De acordo com SCHOENI 

et al. (1995) e MESSENS et al. (2005), quanto maior a contaminação inicial dos 

ovos maior a contaminação de conteúdo o que comprova os resultados obtidos 

neste experimento. 

Avaliando-se os resultados das análises de qualidade física e pH dos 

ovos inoculados com Pseudomonas aeruginosa após 20 dias de armazenamento 

(Tabela 4), verificou-se que não houve interação (p>0,05) entre contaminação e 

temperatura de armazenamento para as variáveis estudadas, exceto para 

gravidade específica. Os valores de gravidade específica dos ovos foram 

melhores (p<0,05) quando estocados a 5oC, fato que pode ser resultante da 

menor perda de peso dos ovos mantidos nessa condição.  
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TABELA 3 – Desdobramento das interações significativas entre contaminação de 

ovos com Pseudomonas aeruginosa e armazenamento sob 

diferentes temperaturas por dez dias  

 Contaminação de Pseudomonas aeruginosa  

Temperatura Contagem Pseudomonas aeruginosa na casca (log UFC/g) 

 controle 7,8 x 102 UFCs/mL de 
solução 

6,0 x 105 UFCs/mL de 
solução 

25oC 3,29Bb 3,28Bb 7,14Aa 
5ºC 4,12Ba 4,97Aa 4,76ABb 

Temperatura Contagem Pseudomonas aeruginosa no conteúdo (log UFC/mL) 

 controle 7,8 x 102 UFCs/mL de 
solução 

6,0 x 105 UFCs/mL de 
solução 

25oC 0,94Ba 1,05Ba 6,31Aa 
5ºC 0,32Aa 0,81Aa 1,26Ab 

Médias seguidas de letras iguais maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem pelo teste 
de Tukey, com nível de significância de 5%;cada grupo experimental com n=12 

 

 

Após 20 dias de estocagem, constatou-se que houve efeito (p<0,05) da 

temperatura de armazenamento sobre porcentagem de gema e albume, unidade 

Haugh, índice de gema e de albume e no pH (Tabela 4). A temperatura de 5oC 

retardou a fluidificação do albume, verificada pelos elevados valores de 

porcentagem e índice de albume e unidade Haugh, e também influenciou na 

diminuição da alteração da consistência da gema, observada pelos melhores 

valores de porcentagem e índice de gema.  

O pH dos ovos mantidos a 25oC foram maiores (p<0,05) do que o dos 

ovos refrigerados, independentemente da contaminação (Tabela 4). Embora 

PINTO (2005) tivesse utilizado metodologia diferente para a medida de pH, 

também verificou aumento do pH do albume de ovos armazenados a 30oC quando 

comparados a ovos refrigerados. De acordo com MATEOS & COREN (1991), o 

ácido carbônico é um dos componentes do sistema tampão do albume e se 

dissocia formando água e gás carbônico. Este gás difunde-se pelos poros da 

casca, sendo perdido para o ambiente com conseqüente aumento do pH e 

alteração do sabor do ovo.  
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TABELA 4 – Valores médios do peso do ovo (PO), espessura de casca (EC), porcentagem de gema (PG), porcentagem 

de albume (PA), porcentagem de casca (PC), unidade Haugh (UH), índice de gema (IG), índice de albume 

(IA) e pH de ovos contaminados com diferentes concentrações de Pseudomonas aeruginosa e 

armazenados sob diferentes temperaturas por 20 dias  

Grupos experimentais Variáveis de qualidade física 

Contaminação (C) PO (g) EC (mm) PG (%) PA (%) PC (%) UH IG IA pH 

Controle 55,4a 0,40a 29,8a 59,7a 10,5a 49,47a 0,39a 0,02a 7,5a 
7,8 x 102 UFCs/mL de 
solução 

55,7a 0,40a 29,8a 59,5a 10,6a 51,14a 0,41a 0,02a 7,5a 

6,0 x 105 UFCs/mL de 
solução 

56,1a 0,40a 28,7a 60,9a 10,2a 51,99a 0,43a 0,02a 7,6a 

Temperatura (T)  

25oC 55,6a 0,40a 30,3a 59,1b 10,5a 27,00b 0,25b 0,008b 7,6a 
5ºC 55,8a 0,40a 28,6b 60,9a 10,4a 74,73a 0,57a 0,03a 7,4b 

CV (%) 2,3 5,06 7,7 4,1 6,6 13,9 13,8 30,3 3,5 

P          

C ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
T ns ns * * ns * * * * 
C*T ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

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

ns = não significativo 
* = significativo 
cada grupo experimental com n=12 
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Verificou-se interação entre os fatores estudados para a contagem de 

Pseudomonas aeruginosa na casca e conteúdo dos ovos, após 20 dias de 

estocagem (Tabela 5). A refrigeração não foi capaz de controlar o crescimento 

bacteriano na casca dos grupos contaminados experimentalmente, embora no 

grupo sem contaminação experimental, a refrigeração tivesse efeito positivo 

(p<0,05).  

No conteúdo, a refrigeração controlou a velocidade de multiplicação da 

bactéria dos ovos contaminados experimentalmente (p<0,05) e a maior contagem 

foi observada nos ovos submetidos a uma contaminação de 6,0 x 105 UFCs de 

Pseudomonas aeruginosa mantidos a 25oC (Tabela 5).  

 

TABELA 5 - Desdobramento das interações significativas entre contaminação de 

ovos com Pseudomonas aeruginosa e armazenamento sob 

diferentes temperaturas por 20 dias  

 Contaminação de Pseudomonas aeruginosa  

Temperatura Contagem de Pseudomonas aeruginosa na casca (log UFC/g) 

 controle 7,8 x 102 UFCs/mL 
de solução 

6,0 x 105 UFCs/mL 
de solução 

25oC 1,92Ca 2,76Ba 5,66Aa 
5ºC 0,25Cb 3,25Ba 5,20Aa 

Temperatura Contagem de Pseudomonas aeruginosa no conteúdo (log UFC/mL) 

 controle 7,8 x 102 UFCs/mL 
de solução 

6,0 x 105 UFCs/mL 
de solução 

25oC 0,25Ca 3,18Ba 5,59Aa 
5ºC 0,25Ba 1,63Ab 1,56Ab 

Médias seguidas de letras iguais maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem pelo teste 
de Tukey, com nível de significância de 5%; cada grupo experimental com n=12 

 

 

As análises de qualidade física e microbiológica dos ovos contaminados 

com Pseudomonas aeruginosa após 30 dias de armazenamento, mostraram que 

não houve interação (p>0,05) entre contaminação e temperatura de 

armazenamento para peso do ovo, espessura de casca, porcentagem de gema e 

casca, unidade Haugh, índice de albume e contagem de Pseudomonas 

aeruginosa na casca (Tabela 6). Entretanto, a temperatura de estocagem afetou 
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as variáveis peso do ovo, unidade Haugh, índice de albume e contagem de 

Pseudomonas aeruginosa na casca, sendo que os ovos mantidos sob refrigeração 

apresentaram valores de qualidade física e bacteriológica melhores (p<0,05) do 

que aqueles armazenados a 25oC. 

Após 30 dias de armazenamento dos ovos contaminados, foram 

observadas interações entre contaminação e temperatura de armazenamento para 

gravidade específica, porcentagem de gema e albume e índice de gema, pH e 

contagem de Pseudomonas aeruginosa no conteúdo (Tabela 7). 

 

TABELA 6 - Valores médios peso do ovo (PO), espessura de casca (EC), 

porcentagem de gema (PG), porcentagem de casca (PC), unidade 

Haugh (UH), índice de albume (IA) e contagem bacteriológica na 

casca de ovos contaminados com diferentes concentrações de 

Pseudomonas aeruginosa e armazenados sob diferentes 

temperaturas por 30 dias  

Grupos 
experimentais 

Variáveis de qualidade física Contagem 
bacteriológica 

 
Contaminação (C) 

 
PO (g) 

 
EC 

(mm) 

 
PG 
(%) 

 
PC 
(%) 

 
UH 

 
IA 

Pseudomonas 
aeruginosa da 

casca 
(log UFC/g) 

Controle 54,5a 0,40a 30,7a 10,7a 48,09a 0,03a 4,06c 
7,8 x 102 UFCs/mL 
de solução 

55,1a 0,39a 29,9a 10,4a 44,74a 0,03a 5,05b 

6,0 x 105 UFCs/mL 
de solução 

55,5a 0,39a 29,5a 10,4a 43,23a 0,03a 6,54a 

Temperatura (T)  

25oC 54,31b 0,40a 30,8a 10,6a 21,54b 0,007b 6,01a 
5ºC 54,74a 0,39a 29,3b 10,4a 69,17a 0,06a 4,43b 

CV (%) 2,8 5,5 6,2 5,8 26,4 35,7 33,9 

P        

C ns ns ns ns ns ns * 
T * ns * ns * * * 
C*T ns ns ns ns ns ns ns 

Medidas seguidas de letras iguais não diferem pelo teste de Tukey, com nível de significância de 5% 
ns = não significativo 
* = significativo 
cada grupo experimental com n=12 
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Notou-se que os ovos contaminados refrigerados apresentaram valores 

de gravidade específica melhores (p<0,05) do que aqueles que permaneceram à 

temperatura de 25oC, após 30 dias de armazenamento (Tabela 7). Estes 

resultados foram concordantes com os obtidos por CARVALHO (2003) ao avaliar 

ovos não contaminados experimentalmente e armazenados por 16 dias a 5oC e 

57% de umidade relativa. 

Os ovos refrigerados tiveram melhor qualidade de albume e de gema, 

mesmo quando contaminados experimentalmente. A refrigeração também 

influenciou os valores de pH dos ovos contaminados com 6,0 x 105 UFCs de 

Pseudomonas aeruginosa. O maior valor de pH foi encontrado nos ovos 

contaminados com maior inóculo e mantidos a 25oC (Tabela 7). De acordo com 

MAYES & TAKEBALLI (1983), o pH do albume de ovo recém-posto é de, 

aproximadamente, 7,2, com o aumento do período de armazenamento do ovo, o 

albume fica mais fluido e o pH pode chegar a 9,5. 

A velocidade de multiplicação bacteriana no conteúdo foi diminuída 

quando ovos contaminados experimentalmente foram mantidos em refrigeração. 

As maiores contagens de Pseudomonas aeruginosa no conteúdo foram 

observadas nos ovos contaminados e estocados a 25oC (Tabela 7). MESSENS et 

al. (2005) observaram que tratamentos físicos ou químicos da casca de ovos 

íntegros durante a lavagem, aumentam a possibilidade de contaminação do 

conteúdo interno dos ovos, especialmente quando os ovos são estocados em 

temperaturas elevadas.  

Na Figura 1 é demonstrado o comportamento do peso dos ovos durante 

armazenamento em duas temperaturas (5oC e 25oC). Foram obtidas equações 

lineares negativas para todos os tratamentos, exceto para os ovos refrigerados e 

contaminados com 6,0 x 105 UFCs de Pseudomonas aeruginosa, que não 

apresentaram alteração siginificativa dos pesos. A refrigeração retardou a 

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

os 30 dias de armazenamento (p>0,05), independentemente da contaminação.  
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TABELA 7 – Desdobramento das interações significativas entre contaminação de 

ovos com Pseudomonas aeruginosa e armazenamento sob 

diferentes temperaturas por 30 dias  

 Contaminação de Pseudomonas aeruginosa 

Temperatura Gravidade específica (g/cm3) 

 controle 7,8 x 102 UFCs/mL 
de solução 

6,0 x 105 UFCs/mL 
de solução 

25oC 1,060Aa  1,060Ab 1,060Ab 
5ºC 1,060Ca 1,061Ba 1,062Aa 

Temperatura Porcentagem de albume (%) 

 controle 7,8 x 102 UFCs/mL 
de solução 

6,0 x 105 UFCs/mL 
de solução 

25oC 57,6Bb 57,9Bb 60,2Aa 
5ºC 59,7Aa 61,1Aa 60,0Aa 

Temperatura Índice de gema  

 controle 7,8 x 102 UFCs/mL 
de solução 

6,0 x 105 UFCs/mL 
de solução 

25oC 0,12Bb 0,15Ab 0,17Ab 
5ºC 0,49Aa 0,41Ba 0,48Aa 

Temperatura pH  

 controle 7,8 x 102 UFCs/mL 
de solução 

6,0 x 105 UFCs/mL 
de solução 

25oC 7,5Ba 7,2Ca 7,8Aa 
5ºC 7,3Aa 7,4Aa 7,4Ab 

Temperatura Contagem de Pseudomonas aeruginosa no conteúdo  
(log UFC/mL) 

 controle 7,8 x 102 UFCs/mL 
de solução 

6,0 x 105 UFCs/mL 
de solução 

25oC 2,01Ba 5,43Aa 5,60Aa 
5ºC 1,12Aa 1,55Ab 2,04Ab 

Médias seguidas de letras iguais maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem pelo teste 
de Tukey, com nível de significância de 5%; cada grupo experimental com n=12 
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Não contaminado e não refrigerado: y = 57,21 – 0,11x  R2 = 0,39

Não contaminado e refrigerado: y = 56,69 – 0,05x  R2 = 0,13

Contaminação de 10 exp 2 UFC e não refrigerado: y = 57,32 – 0,09x  R2 = 0,29

Contaminação de 10 exp 2 UFC e refrigerado: y = 57,57 – 0,06x  R2 = 0,24

Contaminação de 10 exp 5 UFC e não refrigerado: y = 57,41 – 0,08x  R2 = 0,34

Contaminação de 10 exp 5 UFC e refrigerado: não significativo

 
FIGURA 1 -  Comportamento do peso dos ovos contaminados com diferentes 

concentrações de Pseudomonas aeruginosa, armazenados a 5oC e 

25oC, durante 30 dias 

 

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

contaminados com Salmonella Enteritidis mantidos a 8oC por 14 dias. De acordo 

com o autor, esta perda foi em decorrência da retirada da cutícula pela escovação 

durante a lavagem dos ovos, o que influenciou na velocidade de evaporação. 

OLIVEIRA (2006) também observou uma perda de peso dos ovos de 7,7% após 

30 dias de armazenamento a 25oC. Entretanto, neste trabalho, uma diminuição de 

peso menor foi observada, mesmo em ovos contaminados experimentalmente.  

O comportamento dos valores de unidade Haugh dos ovos 

contaminados com diferentes concentrações de Pseudomonas aeruginosa, 

armazenados a 5oC e 25oC, durante 30 dias é expresso na Figura 2. Foram 

obtidas equações de regressão lineares negativas para os tratamentos 
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contaminados experimentalmente e armazenados sob refrigeração e equações 

quadráticas negativas para os demais tratamentos.  
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Não contaminado e não refrigerado: y = 90,14 – 5,60x + 0,11x2  R2 = 0,86

Não contaminado e refrigerado: y = 87,42 – 1,59x + 0,03x2  R2 = 0,43

Contaminação de 10 exp 2 UFC e não refrigerado: y = 91,30 – 6,53x + 0,14x2  R2 = 0,85

Contaminação de 10 exp 2 UFC e refrigerado: y = 86,36 – 0,68x  R2 = 0,32

Contaminação de 10 exp 5 UFC e não refrigerado: y = 90,13 – 5,34x + 0,09x2  R2 = 0,92

Contaminação de 10 exp 5 UFC e refrigerado: y = 86,72 – 0,56x  R2 = 0,45

 
 
FIGURA 2 - Comportamento da unidade Haugh dos ovos contaminados com 

diferentes concentrações de Pseudomonas aeruginosa, 

armazenados a 5oC e 25oC, durante 30 dias 

 

A refrigeração afetou o comportamento dos valores de unidade Haugh e 

os ovos mantidos a 5o C apresentaram melhor (p<0,05) qualidade interna que os 

ovos armazenados a 25oC, independentemente da contaminação. Na temperatura 

de 25oC, os piores resultados foram obtidos no tratamento submetido à 

contaminação de 6,0 x 105 UFCs de Pseudomonas aeruginosa. JONES et al. 

(2004b) observaram que, apesar da ocorrência de algumas mudanças físicas, a 

qualidade do ovo ainda é aceitável após armazenamento a 4ºC por dez semanas. 
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De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, os 

ovos do tipo AA devem apresentar valores de unidade Haugh superiores a 72, os do 

tipo A, entre 60 e 72 e os do tipo B entre 31 e 60 (MENDONÇA JÚNIOR, 1993). Por 

esta classificação, os ovos utilizados neste trabalho mantidos por 20 dias a 25oC 

ultrapassariam o limite da classificação B e estariam com baixa qualidade interna. 

ALLEONI & ANTUNES (2001) também encontraram menores valores de unidade 

Haugh para ovos armazenados a 25oC por 21 dias sendo que, sob refrigeração, não 

houve diferença estatística. 

Ressalta-se que o tempo e a temperatura de armazenamento agravam a 

fluidificação do albume. O aumento do albume fluido e as alterações das defesas 

anti-bacterianas propiciam a multiplicação bacteriana e a deterioração da qualidade 

interna dos ovos (CARBÓ, 1987). Desta forma, a diminuição dos valores de unidade 

Haugh contribuiu para a menor vida de prateleira dos ovos armazenados em 

temperaturas elevadas (BERARDINELLI et al., 2003).  

Os comportamentos dos índices de gema dos ovos contaminados com 

diferentes concentrações de Pseudomonas aeruginosa, armazenados a 5oC e 25oC, 

durante 30 dias são apresentados na Figura 3. Foram obtidas equações de 

regressão quadráticas negativas para os índices de gema dos ovos mantidos a 

25oC, independentemente da contaminação inicial e equação de regressão 

quadrática positiva para o grupo contaminado com menor inóculo e refrigerado. Os 

índices de gema dos ovos não contaminados e mantidos sob refrigeração e os ovos 

contaminados com 6,0 x 105 UFCs Pseudomonas aeruginosa/mL de solução 

armazenados a 5oC não apresentaram alterações significativas (p>0,05) nos seus 

valores durante o período de 30 dias. 
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Não contaminado e não refrigerado: y = 0,62 – 0,02x + 0,0003x2  R2 = 0,94

Não contaminado e refrigerado: não significativo

Contaminação de 10 exp 2 UFC e não refrigerado: y = 0,64 – 0,03x + 0,0005x2  R2 = 0,94

Contaminação de 10 exp 2 UFC e refrigerado: y = 0,60 + 0,002x - 0,0002x2  R2 = 0,77

Contaminação de 10 exp 5 UFC e não refrigerado: y = 0,64 – 0,02x + 0,0004x2  R2 = 0,93

Contaminação de 10 exp 5 UFC e refrigerado: não significativo

 
FIGURA 3 – Comportamento do índice de gema dos ovos contaminados com 

diferentes concentrações de Pseudomonas aeruginosa, 

armazenados a 5oC e 25oC, durante 30 dias 

 

A refrigeração controlou a queda do índice de gema (p<0,05) em todos 

os tratamentos estudados. A deterioração da qualidade interna do ovo foi 

retardada pela baixa temperatura de armazenamento, a qual também favoreceu a 

manutenção das defesas anti-bacterianas do albume. Não sendo observado o 

enfraquecimento da membrana vitelínica do ovo, não houve redução do índice de 

gema nos ovos mantidos em refrigeração e as bactérias contaminantes não 

atingiram a gema. Sendo assim, a existência de uma cadeia de refrigeração 

adequada, desde a produção até a comercialização dos ovos, forneceria ao 

consumidor a garantia de um produto seguro e de qualidade. 

Ressalta-se que os ovos estocados a 25oC apresentaram diminuição 

dos valores do índice de gema, mas não houve diferença (p>0,05) entre os 
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tratamentos. De acordo com SOLOMON (1991), a qualidade da gema é pouco 

afetada até o sétimo dia de armazenamento, independentemente da temperatura. 

Entretanto, neste trabalho verificou-se que, após 30 dias de armazenamento, a 

temperatura foi decisiva para a diminuição da qualidade interna do ovo. 

O comportamento da Pseudomonas aeruginosa na casca de ovos 

contaminados experimentalmente com diferentes cargas desta bactéria e 

armazenados a 5oC e 25oC durante 30 dias é demonstrado na Figura 4. Foram 

obtidas equações de regressão lineares positivas para os tratamentos não 

contaminado experimentalmente e não refrigerado, contaminado com 7,8 x 102 

UFCs de Pseudomonas aeruginosa mantidos a 25oC e para o tratamento 

contaminado com maior inóculo e refrigerado e equações quadráticas positivas 

para os tratamentos contaminados com 7,8 x 102 UFCs e refrigerado e com 6,0 x 

105 UFCs mantidos a 25oC. 
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FIGURA 4 – Comportamento da Pseudomonas aeruginosa na casca de ovos 

contaminados experimentalmente com diferentes cargas desta 

bactéria e armazenados a 5oC e 25oC durante 30 dias 
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Observou-se que o comportamento da Pseudomonas aeruginosa na 

casca foi diferente (p<0,05) para os tratamentos refrigerados e mantidos a 25oC. 

Mesmo sendo Pseudomonas aeruginosa considerada uma bactéria psicrotrófica, a 

refrigeração foi capaz de controlar o crescimento bacteriano na casca dos ovos, 

inclusive quando foi utilizado inóculo maior para a contaminação. De acordo com 

JONES et al. (2004b), Pseudomonas spp. são identificadas como primeira 

invasora da membrana da casca, sendo capazes também de resistirem a 

presença de antimicrobianos presentes no albume. Desta forma, uma contagem 

bacteriana menor na casca pode contribuir para retardar contaminação de 

conteúdo e aumentar a vida de prateleira do produto (SCHOENI et al., 1995; 

WILKS et al., 2000; MESSENS et al., 2005).  

O comportamento da Pseudomonas aeruginosa no conteúdo de ovos 

contaminados experimentalmente com diferentes cargas desta bactéria e 

armazenados a 5oC e 25oC durante 30 dias são apresentados na Figura 5. Foram 

obtidas equações lineares positivas para todos os tratamentos, com exceção do 

tratamento contaminado com 6,0 x 105 UFCs de Pseudomonas aeruginosa/mL de 

solução e não refrigerado, no qual foi obtida equação de regressão quadrática 

positiva.  

Houve diferença (p<0,05) no comportamento dos ovos dos tratamentos 

contaminados experimentalmente, tanto naqueles que receberam o inóculo menor 

quanto naqueles contaminados com inóculo maior, em relação à temperatura de 

armazenamento. Ao final de 30 dias de armazenamento, os ovos mantidos sob 

refrigeração apresentaram contagens entre 1 log a 2 log UFC Pseudomonas 

aeruginosa/mL de conteúdo enquanto que os ovos armazenados a 25oC tiveram 

contagens de, aproximadamente, 5 log UFC Pseudomonas aeruginosa/mL.  

De acordo com GAST & HOLT (2001), o índice de invasão bacteriana 

para o conteúdo tende a ser menor nos ovos submetidos à refrigeração do que 

nos ovos mantidos em altas temperaturas. Além disto, sendo menor a temperatura 

no interior do ovo, a possibilidade de penetração da bactéria na gema, onde o 

mesmo poderia se multiplicar rapidamente, também é diminuída.  
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FIGURA 5 – Comportamento da Pseudomonas aeruginosa no conteúdo de ovos 

contaminados experimentalmente com diferentes cargas desta 

bactéria e armazenados a 5oC e 25oC durante 30 dias 

 

Neste estudo observou-se que, ovos contaminados na casca com 6,0 x 

105 UFCs de Pseudomonas aeruginosa/mL de solução apresentaram as maiores 

contaminações de conteúdo, tanto nos ovos refrigerados quanto naqueles 

mantidos a 25oC. Portanto, ficou evidente que quanto maior a contaminação 

inicial, maiores os perigos a que estão expostos os consumidores. 

Correlações significativas entre as contagens de Pseudomonas 

aeruginosa na casca e no conteúdo de ovos contaminados com menor inóculo 

foram observadas apenas após 30 dias de armazenamento. Os ovos 

contaminados experimentalmente com 7,8 x 102 UFCs de Pseudomonas 

aeruginosa apresentaram correlações negativas (r= - 0,70) entre a contagem da 

bactéria no conteúdo e valores de unidade Haugh, índice de gema (r= - 0,79) e 

porcentagem de albume (r= - 0,88). Verificaram-se correlações positivas (r= 0,94) 
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entre contagem de Pseudomonas aeruginosa no conteúdo e porcentagem de 

gema e entre contagem desta bactéria na casca (r= 0,70) e contagem 

Pseudomonas aeruginosa no conteúdo. 

Os ovos contaminados com 6,0 x 105 UFCs de Pseudomonas 

aeruginosa/mL de solução não apresentaram correlações entre a contagem dessa 

bactéria da casca e as variáveis de qualidade física estudadas. No entanto, foram 

observadas correlações entre a contagem de P. aeruginosa no conteúdo e 

medidas de qualidade interna e externa de ovos contaminados e armazenados 

sob refrigeração por 30 dias (Tabela 8). 

Nos ovos contaminados com maior inóculo, constatou-se correlação 

negativa entre a contagem de Pseudomonas aeruginosa no conteúdo e valores de 

unidade Haugh, índice de gema e índice de albume do décimo ao 30º dia de 

armazenamento. Sendo assim, o declínio da qualidade física do ovo foi 

influenciado pela contaminação do conteúdo. Por sua vez, a concentração de 

Pseudomonas aeruginosa no conteúdo apresentou correlação positiva (r = 0,94 e r 

= 0,95) após dez e 30 dias de armazenamento, respectivamente, com a contagem 

da bactéria na casca, indicando que quanto maior a contaminação da casca, maior 

a penetração de bactéria no conteúdo do ovo, fato também verificado em estudos 

de GRIJSPEERDT (2001). 
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TABELA 8 - Correlações entre a contagem de Pseudomonas aeruginosa no conteúdo e as variáveis de qualidade física 

de ovos contaminados com 6,0 x 105 UFCs de Pseudomonas aeruginosa/mL de solução e armazenados a 

5ºC e a 28ºC por 30 dias 

Variáveis Peso  
do  
ovo 

Gravidade 
específica 

Espessura 
de  

casca 

Porcentagem 
de gema 

Porcentagem  
de  

albume 

UH Índice de 
gema 

Índice de 
albume 

pH 

 Dez dias de armazenamento 

Contagem 
de P. 
aeruginosa 
no conteúdo 

* 
(r = -0,71) 

ns ns ns ns * 
(r = -0,81) 

* 
(r = -0,90) 

* 
(r = -0,94) 

ns 

 20 dias de armazenamento 

Contagem 
de P. 
aeruginosa 
no conteúdo 

ns ns ns ns ns * 
(r = -0,88) 

* 
(r = -0,90) 

* 
(r = -0,92) 

ns 

 30 dias de armazenamento 

Contagem 
de P. 
aeruginosa 
no conteúdo 

ns ns ns ns ns * 
(r = -0,91) 

* 
(r = -0,96) 

* 
(r = -0,87) 

ns 

ns = não significativo 
* = significativo 
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4 CONCLUSÕES 

 

A refrigeração reduz as perdas de qualidade interna (física e 

química) de ovos armazenados por 30 dias. 

O crescimento de Pseudomonas aeruginosa na casca e no conteúdo 

é controlado pela refrigeração a 5ºC por 30 dias, sendo aconselhada a sua 

manutenção durante a produção e comercialização para oferecer ao 

consumidor um produto em boas condições higiênico-sanitárias. 

A refrigeração não elimina a necessidade de medidas higiênico-

sanitárias a serem adotadas pela granja durante o processamento dos ovos, 

uma vez que Pseudomonas aeruginosa pode se multiplicar em alimentos 

refrigerados, causando sua deterioração. 
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CAPÍTULO 6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As expectativas do consumidor com relação à qualidade dos 

produtos que consome têm crescido em importância e influenciado o processo 

de escolha dos alimentos. Neste contexto, a segurança alimentar é requisito 

essencial para garantia de competitividade em qualquer mercado na área de 

alimentos, não sendo diferente na produção comercial de ovos. A produção de 

alimentos seguros, além de proporcionar benefícios aos consumidores, oferece 

ao produtor a possibilidade de ampliação e acesso a diferentes mercados, 

agregação de valor ao produto e melhor eficiência de produção.  

As qualidades nutricionais dos ovos são indiscutíveis, principalmente 

por serem fonte de ferro, vitaminas lipossolúveis e de proteínas de alto valor 

biológico. Além disso, seu custo razoavelmente baixo e suas propriedades 

funcionais, o torna um alimento fundamental para o homem.  

O ovo é largamente utilizado como alimento na forma de consumo 

direto ou na composição de diversos produtos como maionese, sorvete, molhos 

para salada e doces. Considerando que alguns destes alimentos não sofrem 

tratamento térmico antes do consumo, a inocuidade e a durabilidade do ovo em 

casca se tornam de suma importância para sua utilização como alimento. 

Entretanto, os ovos estão expostos a uma série de oportunidades de 

contaminação microbiana associadas a práticas incorretas de manipulação e 

processamento. Desinformação dos manipuladores de alimentos e utilização 

de técnicas inadequadas de lavagem e de armazenamento são, dentre outros, 

fatores que afetam a qualidade dos ovos comercializados. 

Neste trabalho, ficou evidente que a concentração do inóculo e o 

tempo de permanência do ovo em temperaturas favoráveis à multiplicação 

bacteriana determinaram diretamente os riscos a que serão expostos os 

consumidores e a qualidade dos ovos. Também ficou constatado que a 

redução das transformações bioquímicas sofridas pelos ovos é fundamental 

para controle da contaminação. 

A detecção e rápida correção das falhas de processamento bem 

como a adoção de medidas preventivas são as principais estratégias para 

manutenção da qualidade dos alimentos. Uma das medidas práticas e efetivas 
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para redução dos riscos de contaminação dos ovos pode ser o controle do 

crescimento do microrganismo durante armazenamento. Sanitização da casca 

após coleta, resfriamento rápido, armazenamento sob refrigeração e 

adequação de ações de educação em saúde direcionadas aos funcionários das 

granjas podem minimizar as possibilidades de ocorrência de contaminação.  

A existência de uma cadeia de frio, da produção até a 

comercialização, adequada à conservação das características sensoriais e 

sanitárias dos ovos é aspecto importante destacado por diversos trabalhos de 

pesquisas. Entretanto, é preciso estar ciente de que o alimento a ser 

conservado necessita chegar à etapa de conservação com boa qualidade, uma 

vez que a refrigeração não reverte o quadro de deterioração já iniciado, 

podendo apenas retardá-lo.  

Neste sentido, a adoção da lavagem adequada dos ovos, atendendo 

à legislação brasileira, pode representar uma melhora sanitária da qualidade 

dos mesmos, contribuindo na redução da contaminação microbiana superficial, 

diminuição dos riscos de doença alimentar e aumento da vida de prateleira dos 

ovos. Além disto, com base nos resultados obtidos, fica claro o perigo de 

contaminação dos ovos pelos funcionários das granjas, verificando-se a 

necessidade de programas de treinamento periódico dos manipuladores 

durante todas as etapas do processamento, bem como o uso de equipamentos 

de proteção individual como gorros, luvas, máscaras, calçados antiderrapantes 

e aventais impermeáveis.  

Por outro lado, a sala de classificação deve apresentar fluxo regular 

do processo, desde a chegada do ovo até o produto final. Esta sala também 

deve ser bem ventilada, possuir condições adequadas de temperatura e 

umidade e ter mecanismos que impeçam a entrada de insetos, pássaros e 

animais domésticos, além de ser projetada de forma que possa ser limpa 

convenientemente e com facilidade. 

Considerando a relevância do tema abordado e a escassez de 

informações sobre a contaminação de ovos por Pseudomonas spp.,os 

resultados obtidos no experimento foram repassados por palestra da 

doutoranda aos funcionários, gerentes e proprietários das granjas envolvidas 

no estudo.  
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Um maior número de experimentos deve ser conduzido com o 

interesse de solucionar temas contraditórios como a penetração de 

microrganismos em ovos, utilizando metodologias que mais se aproximem das 

formas naturais e comuns de contaminação. Assim, poderão ser identificadas 

medidas efetivas para prevenção da contaminação, contribuindo para garantir 

oferta contínua de alimento seguro à população. 



 

 

125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 



 

 

126 

 



 

 

127 

 



 

 

128 

 



 

 

129 

 
ANEXO 2 – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma 

pesquisa. Após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de 

aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em 

duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso 

de dúvida você pode procurar o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Goiás pelo telefone 3521-1075 ou 3521-1076. 

 

I - INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

1. Título do Projeto: Avaliação dos riscos de contaminação bacteriológica 

de ovos para consumo 

2. Pesquisador Responsável : Profa.Maria Luiza Ferreira Stringhini 

3. Telefone para contato (inclusive ligações a cobrar): 3251-6858, 9915-3930, 

3521-1824 

4. Pesquisadores participantes: Nadja Susana Mogyca Leandro, Albenones 

José de Mesquita, Valéria de Sá Jayme, Maria Auxiliadora Andrade 

 

II – Descrição da pesquisa 
 Este projeto se propõe a verificar os riscos de contaminação de ovos de 

galinha pela manipulação em granjas de postura. 

 

1. Objetivos: 

 

 Identificar o perfil socioeconômico dos manipuladores de ovos de granjas 

de postura comercial da região metropolitana de Goiânia; 

 Avaliar o estado nutricional desses trabalhadores; 

 Analisar a dieta destes trabalhadores; 

 Conhecer as características microbiológicas de mãos, nariz e garganta 

destes trabalhadores. 

 

2. Detalhamento dos procedimentos 

 

 Apresentação do projeto para todos os envolvidos; 

 Identificação socioeconômica; 
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 Medida do peso, altura e circunferência da cintura; 

 Exame de sangue para analisar lipídios, glicemia, hemograma e ácido 

úrico; 

 Questionário sobre o consumo de alimentos; 

 Coleta de amostras com a ajuda de cotonetes das mãos, nariz e garganta  

 

3. Formas de acompanhamento 

 

Retorno dos resultados encontrados aos indivíduos participantes. 

 

4. Avaliação de riscos da pesquisa 

 

Serão usados métodos não invasivos como o questionário 

socioeconômico e o de consumo alimentar, bem como nas medidas de peso, 

altura e circunferência da cintura, e na coleta de material das mãos, nariz e 

garganta. O exame de sangue será realizado com material estéril e 

descartável, sendo sua coleta feita por técnico experiente do Laboratório 

Padrão da cidade de Goiânia. 

Consideramos importante dizer que os participantes da pesquisa não 

receberão nenhum auxílio financeiro, dado que todas as entrevistas e coleta de 

material serão realizadas no horário e local de trabalho dos manipuladores. 

Portanto, não representam nenhuma despesa extra para os voluntários. 

 

5. Benefícios decorrentes da participação na pesquisa 

 

Com este trabalho pretende-se colaborar com a melhoria das condições 

sanitárias dos ovos, podendo o consumidor confiar no produto adquirido, 

aumentando o consumo e, desta forma melhorar a qualidade alimentar da 

população. 

Os funcionários que participarem da pesquisa farão uma avaliação 

nutricional e bioquímica sem nenhum gasto, sendo que receberão cópias dos 

resultados e caso haja alguma alteração, serão encaminhados para consulta 

médica. Os resultados da avaliação microbiológica permitirão a melhoria das 

condições higiênico-sanitárias dos ovos das granjas através do treinamento 

dos funcionários para que possam realizar seu trabalho com mais qualidade. 

 

6. Procedimentos a serem utilizados 

 

 Inquérito socioeconômico; 

 Avaliação antropométrica (peso, altura e circunferência da cintura); 

 Exames de sangue para analisar lipídios, glicemia, hemograma e ácido 

úrico; 
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 Inquérito de freqüência de consumo alimentar e recordatório alimentar de 

24 horas; 

 Avaliação microbiológica das mãos, nariz e garganta. 

 

7. Duração total da pesquisa 

 

A duração total da pesquisa, a partir da aprovação pelo Comitê de Ética da 
UFG, será de, aproximadamente, 36 meses, sendo que a coleta de dados será 
de 20 meses. A participação de cada indivíduo terá a duração de 1 semana. 

 

8. Garantia de sigilo 

 

Os dados coletados para a presente pesquisa serão confidenciais e de total 
sigilo, assegurando-se a privacidade dos sujeitos envolvidos. 

 

 

 Nome e Assinatura do pesquisador ______________________________ 

 

 CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

 
Eu, ___________________________________________________, RG/ 

CPF/ ______________________________, abaixo assinado, concordo em 
participar do estudo acima descrito, como sujeito. Fui devidamente informado e 
esclarecido pelo pesquisador ______________________________________ 
sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis 
riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que 
posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a 
qualquer penalidade.  

 
Goiânia ______/________/________ 
 
Nome e assinatura do sujeito ou responsável: _______________________ 
 
Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a 
pesquisa e aceite do sujeito em participar  
Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 
 
Nome: _________________________ Assinatura: _____________________ 
 
Nome: _________________________ Assinatura: _____________________ 
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ANEXO 3 - Inquérito socioeconômico a ser aplicado nos funcionários das 

granjas de postura comercial 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE VETERINÁRIA 

Título do projeto: “Avaliação dos perigos de contaminação bacteriológica de 
ovos para consumo” 

Data: ____/____/____ 

Entrevistador  

Número de Identificação:  

Nome:  

  

Endereço:  

  

Telefone para contato:  

Data de nascimento:  

Idade (em anos completos):  

Sexo:  

Ocupação:  

Escolaridade:  

Nível Completo Incompleto 

Analfabeto - - 

1º ao 5º ano   

6º ao 9º ano   

Médio   

Superior   

Faixa de renda familiar mensal  

 < 2 SM 

 2 a 2,99 SM 

 3 a 4,99 SM 

 > 5 SM 

  
Número de pessoas da família (não incluindo o entrevistado):  

Número de contribuintes para a renda familiar mensal 
(incluindo o entrevistado): 

 

 

 
 


