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1 INTRODUÇÃO 

 

A designação “ovo” refere-se somente a ovos de galinha (Gallus domesticus) 

em casca. Ovos de demais espécies são denominados ovos acompanhados da 

indicação da espécie de que procedem (BRASIL, 1990). 

Segundo Novello et al. (2006), o ovo é considerado um alimento completo e 

de qualidade, sendo uma excelente fonte de proteínas de alto valor biológico, 

vitaminas, minerais, carotenoides, e também fonte de colina, um importante 

componente do cérebro. O ovo é tido como um alimento funcional, não só por 

possuir características nutricionais, mas também por conter substâncias promotoras 

de saúde e preventivas de doenças. Além de todas estas características positivas o 

ovo ainda apresenta o preço mais acessível quando comparado a outras proteínas 

de origem animal.  

Para que se consiga manter esse potencial nutritivo, técnicas de preservação 

devem ser adotadas. O emprego de métodos de preservação do alimento torna-se 

necessário, pois o ovo é um alimento perecível, apresentando um elevado teor de 

água, constituindo um grupo que se altera rapidamente (CAMARGO et al., 1984). 

Apesar das barreiras de defesa do próprio ovo, medidas devem ser adotadas 

com o intuito de diminuir a contaminação do alimento, uma vez que a queda na 

qualidade do ovo começa no momento da postura e se prolonga rapidamente se não 

houver técnicas adequadas para armazenamento e conservação. O ovo está 

exposto a uma série de fatores que implicam na sua contaminação, envolvendo 

desde os funcionários, equipamentos, instalações, manejo até a própria ave 

(LACERDA, 2011). 

Os consumidores estão cada vez mais exigentes e preocupados com a 

questão de segurança alimentar. No mundo atual, de economias e mercados 

globalizados, a questão de produção de alimentos mais seguros é inevitável. Esta 

preocupação vem ocasionando mudanças na cadeia produtiva, impulsionadas 

principalmente por mercados como Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova 

Zelândia e alguns países membros da União Europeia, que já adotam suas medidas 

de monitoramento e boas práticas. 

Questões como controle de qualidade de casca, processo de lavagem e 

desinfecção, armazenamento, classificação e controle sanitário devem ser 
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fiscalizados para obtenção de um alimento seguro. Ovos de baixa qualidade 

apresentam elevados índices de contaminação na casca, e após a quebra fornecem 

grande quantidade de colônias (SOUZA-SOARES e SIEWERDT, 2005). “Para 

entender e procurar garantir a segurança dos alimentos é necessário intensificar os 

estudos relativos a essa problemática” (RODRIGUES e SALAY, 2001). 

Práticas higiênico-sanitárias devem ser adotadas em todas as etapas de 

produção com intuito de evitar a contaminação dos ovos, garantindo ao consumidor 

um produto cada vez melhor e mais seguro. Assim como mais estudos devem ser 

abordados com o interesse em solucionar problemas de contaminação dos ovos que 

ainda não foram solucionados. 

Este trabalho tem por objetivo relatar alguns aspectos de qualidade físico-

química e microbiológica de ovos comerciais. 
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2 ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DE OVOS 

 

O ovo comercial é constituído resumidamente por: casca, membranas da 

casca (externa e interna), gema, albúmen (denso, fluído interno e fluido externo), 

calaza, cutícula, câmara de ar e disco germinativo, conforme a Figura 1. 

 

 

Figura 1 – Estrutura do ovo. 

Fonte: SEARA (2010) 

 

A composição do ovo varia de acordo com uma série de fatores intrínsecos 

que incluem: espécie, manejo, nutrição, idade, genética, instalações e sanidade. 

Todos esses fatores contribuem de forma específica na qualidade do ovo, sendo, 

portanto, todos eles de suma importância. Na Tabela 1 é apresentada 

resumidamente a composição nutricional do ovo comercial. 

 

Tabela 1- Composição nutricional do ovo inteiro 

Composição Ovo inteiro 

Calorias (kcal) 74 
Água (%) 75 
Proteína (g) 6,3 
Carboidratos (g) 0,4 
Gorduras totais (g) 5 
Gorduras poliinsaturadas (g) 0,7 
Gorduras monoinsaturadas (g) 1,9 
Gorduras saturadas (g) 1,5 
Gorduras trans (g) 0,05 
Colesterol (mg) 212 
Fonte: Adaptado de SOUZA-SOARES e SIEWERDT (2005); MAZZUCO (2008). 

 

Os minerais mais importantes encontrados no ovo são: cálcio, fósforo, 

potássio, sódio, magnésio, ferro e zinco, conforme mostra a Tabela 2. 
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Tabela 2- Composição mineral do ovo inteiro com peso médio de 50 g 
Composição Ovo inteiro 

Cálcio (mg) 27,0 
Sódio (mg) 70,0 
Potássio (mg) 67,0 
Fósforo (mg) 96,0 
Magnésio (mg) 6,0 
Ferro (mg) 0,9 
Zinco (mg) 0,6 
Fonte: SOUZA-SOARES e SIEWERDT (2005). 

 

O ovo é atribuído como um alimento de alto valor biológico, pois as proteínas 

encontradas em sua composição é fonte significativa de dez aminoácidos (arginina, 

histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e 

valina). As quantidades encontradas desses aminoácidos no ovo estão 

representadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3- Aminoácidos identificados no ovo inteiro com peso médio de 50 g 
Aminoácidos  Quantidade (g) 

Arginina 0,41 
Histidina  0,17 
Isoleucina  0,43 
Leucina  0,52 
Lisina  0,42 
Metionina  0,22 
Fenilalanina  0,33 
Treonina  0,34 
Triptofano  0,12 
Valina  0,50 
Proteína total  6,10 
Fonte: SOUZA-SOARES e SIEWERDT (2005). 

 

A casca é formada principalmente por cálcio (98,2%), magnésio (0,9%) e 

fósforo (0,9%) na forma de fosfato. As membranas da casca (interna e externa) são 

formadas por fibras proteicas intercruzadas conferindo uma maior resistência à 

casca, e atuam como barreira de proteção impedindo a entrada de microrganismos. 

A casca possui poros em forma de funil (7.000 a 17.000 por ovo) responsáveis pelas 

trocas gasosas. A composição da casca está representada na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Composição percentual do albúmen, da gema e da casca em um ovo com 
peso médio de 58 g 

Componentes  Casca Albúmen Gema 

Água (%) 1 88,5 46,7 
Proteína (%)  3,8 10 16 
Lipídeos (%)  0 0,03 35 
Carboidratos (%) 0 0,8 1 
Minerais (%)  95 0,5 1,1 
Proporção do peso total (%) 10,3 56,9 32,8 
Matéria seca (%) 98,4 12,1 51,3 
Fonte: Adaptado de ORDÓÑEZ et al. (2005). 

 

A cutícula, estrutura que recobre a casca, é composta por mucoproteína, a 

qual inibe, por um período aproximado de duas horas após a postura, a entrada de 

microrganismos no interior do ovo, não permitindo também a perda de água durante 

esse período (ORDÓÑEZ et al, 2005).  

O disco germinativo encontra-se situado na superfície da gema. A calaza é a 

estrutura que mantém a gema centralizada no interior do ovo, aderida à membrana 

vitelina da gema, se expande até a câmara de ar por um lado, e até a ponta mais 

fina do ovo pelo outro lado (ALCÂNTARA, 2012). 

A câmara de ar é formada num espaço entre a membrana interna e externa 

da casca, preenchida de ar logo após a postura, devido à diferença de temperatura 

que o ovo passa no momento da postura, ocasionando uma contração, e o vácuo 

resultante favorece a entrada de ar (SOUZA-SOARES e SIEWERDT, 2005).   

O albúmen ou clara é dividido em três camadas distintas, uma fina camada 

externa (albúmen fluído externo), uma camada grossa (albúmen denso) e uma fina 

camada interna (albúmen fluído interno). O albúmen é uma substância viscosa, 

constituída por aproximadamente 85-90% de água, sendo as proteínas seu principal 

componente, composto também por sais minerais, glicoproteínas e glicose. O 

albúmen é pobre em gordura, e as principais proteínas encontradas são: 

ovoalbumina, conalbumina, ovumucóide, ovomucina e lisozima. A ovomucina é 

responsável pela viscosidade da clara. A composição do albúmen se encontra na 

Tabela 4. As proteínas presentes no albúmen e suas principais características estão 

especificadas na Tabela 5. 

O albúmen contém apenas vitaminas do complexo B, sendo a gema farta em 

vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis, com ausência de ácido ascórbico, como 

mostra a Tabela 6.  
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Tabela 5- Características de proteínas identificadas e suas respectivas 

percentagens no albúmen 

Proteínas  % no albúmen Características 

Ovoalbumina 57 Fosfoglicoproteína 
Conalbumina  13 Fixa íons metálicos 
Ovomucoide  11 Inibidor proteinase 
Lisozima  3,5 Lesa algumas bactérias 
Ovoglobulina G2 4 Espumante 
Ovoglobulina G3 4 Espumante 
Ovomucina  3,5 Sialoproteína, viscosa 
Flavoproteina  0,8 Fixa riboflavina 
Ovoinibidor  1,5 Inibidor proteinases 
Ovoglicoproteína  1 Sialoproteina 
Ovomacroglobulina 0,5 Fortemente antigênica 
Avidina  0,05 Fixa biotina 
Fonte: Adaptado de ORDÓÑEZ et al. (2005). 

 

Tabela 6- Principais vitaminas presentes no ovo com peso médio de 58 g 
Vitamina  Albúmen Gema 

Vit. A 0 1,12 
Tiamina  Traços 0,29 
Riboflavina  0,27 0,44 
Niacina  0,1 0,1 
Piridoxima, piridoxal, piridoxamina Traços 0,3 
Ác. Pantotênico 0,14 3,72 
Biotina  0,007 0,04 
Ác. Fólico 0,016 0,15 
Tocoferóis  0 3 
Fonte: Adaptado de ORDÓÑEZ et al. (2005). 

 

A gema é composta por fosfoproteínas, lipoproteínas, lecitinas (junto com as 

lipoproteínas são responsáveis pela característica emulsificante), gordura (incluindo 

o colesterol), minerais, glicose e carotenoides (responsáveis pela coloração amarela 

da gema). A composição da gema varia de acordo com a alimentação (SOUZA-

SOARES e SIEWERDT, 2005). 

A nutrição das aves influencia diretamente na composição proteica, na 

composição de ácidos graxos e no conteúdo de colesterol na gema. Com o aumento 

da taxa de ácidos graxos poliinsaturados na dieta aumenta a proporção de ácidos 

graxos na gema, porém a quantidade de ácidos graxos saturados permanece 

constate, sendo considerado baixa, tanto em valores absolutos (1,5 g por ovo), 

quanto em valores relativos (31% dos lipídios totais). Além de colesterol, a gema 

também é composta por triacilgliceróis e fosfolipídios, variando com a alimentação. 
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(SOUZA-SOARES e SIEWERDT, 2005). Na Tabela 2, estão descritos os principais 

constituintes da gema. 

 

3 BARREIRAS FÍSICAS E QUÍMICAS EXISTENTES NO OVO 

 

O ovo possui mecanismos de defesa contra a invasão e proliferação 

microbiana, sendo divido em barreiras físicas e barreiras químicas. 

 

3.1 Barreiras físicas  

A casca atua como primeira barreira de proteção à entrada de 

microrganismos no interior do ovo. A cutícula, estrutura que recobre a casca, 

formada por mucoproteína, ajuda a inibir, por um período aproximado de duas horas 

após a postura, a entrada de microrganismos no interior do ovo assim como as 

membranas da casca, as quais são formadas por fibras proteicas intercruzadas 

atuando como barreira de proteção. Ovos com qualidade de casca ruim são mais 

suscetíveis à contaminação. A resistência da casca depende de sua espessura e da 

organização da matriz da casca, que pode ser estimada pela determinação de 

gravidade específica. 

À medida que se aumenta a idade da ave, a qualidade de casca das 

poedeiras diminui consideravelmente, o que implica também numa maior facilidade 

de contaminação. 

O albúmen apresenta-se como uma barreira de proteção física também, uma 

vez que a viscosidade encontrada no albúmen denso dificulta a passagem de 

microrganismos para a gema, assim, microrganismos de origem extragenital, que 

conseguem ultrapassar a casca e membranas, ficam retidos no albúmen denso, não 

conseguindo atingir a gema (FIGUEIREDO, 2008). Com a estocagem por longos 

períodos, o albúmen vai perdendo a viscosidade o que implica numa maior facilidade 

desses microrganismos chegarem à gema. 

 

3.2 Barreiras químicas 

O albúmen, além de barreira física pela viscosidade, apresenta também 

barreira biológica, pois contém diversas proteínas com função antimicrobiana. 

Proteínas que atuam como barreiras de proteção ao crescimento de microrganismos 
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são: lisozima, conalbumina, ovomucóide, avidina e riboflavina. Além dessas 

proteínas, o pH mais elevado durante o armazenamento e  a deficiência de ferro no 

albúmen dificulta a proliferação de microrganismos (FIGUEIREDO, 2008).  

 

4 FATORES QUE AFETAM A QUALIDADE DO OVO 

 

A qualidade do ovo é determinada pela qualidade da casca, qualidade interna, 

resistência à manipulação, idade das aves, nutrição, genética e condição sanitária 

das aves.  

De acordo com Brasil (1965), os ovos podem ser classificados em três 

classes (A, B e C) de acordo com características de qualidade, como mostra a 

Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Classificação do ovo de acordo com as características de qualidade 

 Classe A Classe B Classe C 

Casca Limpa, íntegra e sem 
deformação. 

Limpa, íntegra, 
ligeiramente 
deformada e 
manchada. 

Limpa, íntegra, com 
defeitos de textura, 
contorno e presença 
de manchas. 

Câmara 
de ar 

Fixa, com o máximo 4 
mm de altura. 

Fixa, com no máximo 
6 mm de altura. 

Solta, com o máximo 
de 10 mm de altura. 

Albúmen Límpida, transparente, 
consistente e com 
calazas intactas. 

Límpida, transparente, 
relativamente 
consistente e com 
calazas intactas. 

Ligeira turvação, 
apresenta-se 
ligeiramente 
consistente e com 
calazas intactas. 

Gema Translúcida, 
consistente, 
centralizada e sem 
desenvolvimento de 
germe. 

Consistente, 
ligeiramente 
descentralizada e 
deformada, porém 
com contorno bem 
definido e sem 
desenvolvimento do 
germe. 

Descentralizada e 
deformada, porém 
com contorno definido 
e sem 
desenvolvimento de 
germe. 

Fonte: BRASIL (1965). 

 

4.1 Idade da poedeira 

Com o aumento da idade da poedeira há queda na qualidade de casca, uma 

vez que há aumento no tamanho do ovo e menor mobilização e absorção de cálcio 

pela ave, sendo necessário uma maior suplementação desse nutriente na dieta. 
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Menezes et al. (2012) estudaram a influência da idade de poedeiras na 

qualidade de ovos, utilizando poedeiras com 35, 40, 45 e 50 semanas. Galinhas 

jovens, com até 35 semanas de idade, apresentaram valores mais elevados em 

altura de albúmen (5,836 mm), em comparação a galinhas de 40 (5,455 mm), 45 

(5,153 mm) e 50 (4,487 mm) semanas de idade, assim como em UH. Os autores 

concluíram que a idade influencia diretamente na qualidade física dos ovos.  

Silversides & Scott (2001) e Carvalho et al. (2007) observaram que o ovo 

aumenta de tamanho com o avanço da idade e apresentam maior percentagem de 

gema, porém, a percentagem de albúmen, altura de albúmen, gravidade específica e 

UH diminuem, evidenciando que a qualidade interna do ovo tende a piorar com o 

avanço da idade, como mostra a Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Médias de peso do ovo, percentagem de gema e de albúmen, altura de 
albúmen, gravidade especifica e unidade Haugh, de acordo com a 
idade à postura, em quatro linhagens de poedeiras 

Idade 
(semanas) 

Peso 
ovo (g) 

Gema 
(%) 

Albúmen 
(%) 

Altura de 
albúmen 

(mm) 

Gravidade 
específica 

Unidade 
Haugh 

29 56,02b
 24,69b

 62,10a 10,10a 1,081a 100,76a 

60 63,40a
 26,56a 60,69b 8,28b 1,075b 90,76b 

69 63,38a
 27,20a 60,03b 7,53b 1,074b 85,43b 

CV (%) 7,92 5,66 3,39 14,74 0,46 7,39 
Letras minúsculas diferentes na coluna indica diferem estatisticamente (P<0,05).  
Fonte: CARVALHO et al. (2007). 

 

Ramos et al. (2010), analisando a idade das poedeiras, verificaram que houve 

diferença significativa com relação ao peso dos ovos quando comparadas as três 

diferentes idades (24, 55 e 107 semanas), assim como verificou diferenças com 

relação a altura do albúmen e a UH, como mostra a Tabela 9, confirmando o já 

observado por Carvalho et al. (2007). 

 
Tabela 9- Peso do ovo, altura do albúmen, porcentagem de casca e unidade 

Haugh em relação à idade das aves 

Idade da 
poedeira 

Peso do ovo 
(g) 

Altura do albúmen 
(mm) 

Casca 
(%) 

Unidade 
Haugh 

24 semanas  50,62c 5,29a 10,57a 72,38a 

55 semanas 61,94b 4,84b 9,62b 60,45b 

107 semanas 64,77a 3,81c 9,80b 49,11c 

CV(%) 5,61 13,72 6,95 11,48 
Letras minúsculas diferentes na coluna indica diferem estatisticamente (P<0,05). Fonte: Adaptado de 
RAMOS et al. (2010). 
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4.2 Limpeza e sanitização 

A lavagem dos ovos pode acarretar na remoção da cutícula que protege os 

poros da casca, permitindo assim a entrada de microrganismos e consequente 

contaminação e deterioração do ovo. No entanto, outros autores relatam não haver 

ligação da cutícula com penetração de Salmonela em ovos, como Stringhini et al. 

(2009). 

Ainda Stringhini et al. (2009), ao avaliarem a qualidade bacteriológica de ovos 

lavados e não-lavados de quatro granjas comerciais da região metropolitana de 

Goiânia, concluiram que os ovos lavados possuem melhor qualidade bacteriológica 

de casca do que ovos não-lavados, embora a lavagem não tenha sido eficaz na 

eliminação de coliformes fecais. Além disso, observaram que ovos lavados com 

clorhexidina apresentaram menor contagem de mesófilos nas cascas do que ovos 

lavados com hipoclorito de cálcio, caracterizando a clorhexidina como um sanitizante 

mais eficiente. 

Segundo Brasil (1990), os ovos destinados à industrialização devem ser 

previamente lavados de acordo com os requisitos estabelecidos pelo Serviço de 

Inspeção Federal (SIF), os quais incluem:  

 A lavagem deverá ser realizada totalmente por meios mecânicos, com adoção de 

procedimentos que impeçam a contaminação microbiana no interior do ovo;  

 A água utilizada para a lavagem de ovos deverá estar de acordo com o Art. 62 do 

RIISPOA e renovada de forma contínua, não permitindo, assim, a recirculação da 

mesma, sem que passe por sistema de recuperação adequado e que permita seu 

retorno à condição de potabilidade;  

 O equipamento de lavagem de ovos deverá ser higienizado ao final de cada turno 

de trabalho (4h) ou quando se fizer necessário, a critério do SIF;  

 A operação de lavagem deverá ser contínua e completada o mais rápido possível, 

não permitindo equipamentos de lavagem de ovos do tipo imersão;  

 Os ovos devem ser secados rapidamente após serem lavados, de forma contínua, 

quando destinados à comercialização in natura;  

 O local onde se encontra o equipamento de lavagem deve ser totalmente livre de 

odores estranhos;  

 Recomenda-se que a água de lavagem de ovos em natureza seja mantida em 

temperaturas de 35º a 45ºC, observando-se que a temperatura da água deve ser 
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pelo menos 10ºC superior à temperatura dos ovos a serem lavados, e deverá 

manter-se de uma forma contínua enquanto durar a operação de lavagem;  

 É permitida a utilização de um sanitizante na água de lavagem desde que seja 

aprovado pela SIPA especificamente para a lavagem de ovos, recomenda-se ainda 

a utilização de equipamento com dosador;  

 Aconselha-se não utilizar compostos de cloro em níveis superiores a 50 ppm 

como sanitizante na água de lavagem de ovos em natureza;  

 Recomenda-se a não utilização de substâncias à base de iodo como sanitizante 

na água de lavagem de ovos; as águas servidas na lavagem deverão estar 

devidamente canalizadas diretamente no sistema de esgotos;  

 Após a lavagem e secagem, deve-se ter o cuidado de evitar a recontaminação 

dos ovos nas etapas seguintes, observando-se os preceitos higiênicos 

recomendados na presente normativa;  

 Ovos em natureza não devem ser lavados na sala de quebra ou qualquer seção 

onde são realizados os procedimentos de industrialização após a quebra dos 

mesmos, excetuando-se nos casos de equipamentos automáticos de quebra de 

ovos.  

 

4.3 Tempo de armazenamento e temperatura 

Após a postura, o ovo tende a perder qualidade de maneira contínua. Fatores 

como tempo, temperatura e umidade de estocagem influenciam diretamente na 

qualidade do ovo. A deterioração da qualidade interna do ovo está em função direta 

do tempo de armazenamento, e a conservação em baixas temperaturas é fator 

primordial de maneira a reduzir a perda de qualidade interna, preservando seu valor. 

A temperatura elevada na estocagem leva a perda de água do albúmen, sendo que 

a água livre se liga a proteínas e passa para a gema por osmose, comprometendo a 

qualidade da gema, uma vez que enfraquece a membrana vitelínica (BARBOSA et 

al., 2008). Além disso, a perda de água do albúmen afeta sua consistência, sua 

fluidez, sua altura e aumentando o pH do ovo. 

A temperatura recomendada pelo MAPA para conservação do ovo é de 8 a 

15ºC com umidade relativa entre 70 a 90%. Com essa temperatura, a validade do 

ovo se estende até trinta dias após a postura (BRASIL, 1990). 
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Carvalho et al. (2003), Barbosa et al. (2008) e Ramos et al. (2010) avaliaram 

os efeitos da temperatura e do tempo de armazenamento na qualidade dos ovos, e 

concluíram que o aumento no tempo de armazenamento, assim como o 

armazenamento à temperatura ambiente, promoveram alteração na qualidade 

interna, obtendo queda nos valores de Unidade Haugh e altura de albúmen, 

evidenciando que as maiores perdas ocorreram em ovos que não foram refrigerados 

com controle de umidade relativa durante o armazenamento, como ocorre nos 

supermercados do país.  

Andrade et al. (2009) verificaram que ovos banhados em óleo mineral, que 

representou um bom método de conservação inferior apenas do tratamento com 

refrigeração. Segundo Santos et al. (2009), ovos mantidos em temperatura de 

refrigeração apresentaram melhor coloração da gema crua que os mantidos em 

temperatura ambiente. 

 

4.4 Tipo de embalagem 

Ramos et al. (2010) avaliaram ovos acondicionados em favos de polpa, 

metade em favos sem cobertura e a outra parte em favos com cobertura de filme 

plástico envolvendo esta embalagem. Não se verificou influências do tipo de 

embalagem com relação ao peso do ovo, altura do albúmen e porcentagem de 

casca, porém foi notória a diferença observada na unidade Haugh, sendo a 

embalagem fechada (com filme plástico), a melhor embalagem na preservação da 

qualidade interna dos ovos. A embalagem fechada impossibilitou a perda de água e 

de CO2 pelo ovo evitando a liquefação do albúmen denso. Esses resultados 

confirmam os encontrados por Xavier et al. (2008). 

 

5 MEDIDAS DE CONTROLE DA QUALIDADE DOS OVOS 

 

A qualidade do ovo é um termo geral que se refere aos vários padrões que 

definem a qualidade interna e externa. O primeiro passo no processo de controle de 

qualidade de ovos é retirar os ovos com defeitos óbvios, e em seguida realizar a 

ovoscopia. Coloca-se o ovo em contraste a uma luz fluorescente numa sala escura, 

e assim visualizam-se defeitos internos, como manchas de sangue e carne na gema, 
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câmara de ar aumentada, claras muito fluídas, cascas trincadas ou finas e posição 

da gema.  

 

5.1 Qualidade externa dos ovos 

5.1.1 Apresentação visual 

Com relação à apresentação visual, Silva (2011) enfoca a limpeza, textura, 

formato, tamanho, cor e integridade da casca. 

 

5.1.1.1 Integridade da casca 

Ovos com cascas trincadas ou quebradas não devem ser destinados ao 

consumo. Ovos com cascas sujas por excretas prejudicam a imagem do produto e 

aumentam a probabilidade de contaminação bacteriana. 

 

5.1.1.2 Textura da casca 

O ovo deve apresentar casca lisa, sem deformação, sem manchas. 

 

5.1.1.3 Tamanho do ovo 

O tamanho do ovo pode ser definido pela idade da ave, idade de início de 

produção, manejo alimentar, consumo de água e de ração, níveis nutricionais, e 

temperatura ambiente. 

 

5.1.1.4 Forma do ovo 

Sua forma deve ser ovoide. Ovos de outra forma estão mais sujeitos à quebra 

durante o transporte. 

 

5.1.1.5 Cor da casca 

Está ligada a genética e não ao valor nutricional. Porém, tem influência na 

preferência do consumidor. 

 

5.1.2 Métodos para avaliação da qualidade de casca 

Os métodos mais usados para avaliação da qualidade da casca estão 

descritos abaixo: 
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5.1.2.1 Gravidade específica 

Indica a qualidade da casca em relação aos demais componentes. Está 

intimamente relacionada com a espessura de casca. Obtida por imersão do ovo em 

diferentes concentrações salinas com densidades variando de 1,050 a 1,100. 

Mergulha-se o ovo na solução de menor para a de maior densidade. Na solução em 

que o ovo flutuar será a gravidade determinada. Quanto maior a densidade melhor a 

qualidade da casca. 

 

5.1.2.2 Percentagem de casca 

É obtida após a quebra do ovo e secagem (em estufa à 65º + 5ºC/24 horas ou 

em temperatura ambiente por 48 horas). A casca é então pesada em balança de 

precisão de 0,01 g. Divide-se então o peso da casca seca pelo peso do ovo inteiro e 

multiplica-se por 100. 

 

5.1.2.3 Espessura de casca 

Deve ser de no mínimo 0,33 mm. Após a secagem da casca, com auxílio de 

um paquímetro, mede-se a espessura da casca em duas regiões (sempre na região 

equatorial) e tira-se a média aritmética. Quanto maior a espessura melhor será a 

qualidade da casca.  

 

5.1.2.4 Resistência da casca 

Para avaliação da resistência da casca, usa-se um aparelho denominado 

texturômetro, o qual registra a força necessária para romper as cascas em kgf. 

 

5.2 Qualidade interna dos ovos 

Refere-se ao conteúdo interior do ovo, relacionados às propriedades 

funcionais, estéticas, microbiológicas da gema e do albúmen, limpeza e viscosidade 

do albúmen, tamanho da câmara de ar, formato e resistência da gema.  

 

5.2.1 Qualidade interna da casca 

Segundo Silva (2011), a qualidade interna da casca é avaliada por: 
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5.2.1.1 Câmara de ar 

Quanto mais velho o ovo maior a câmara de ar, devido à perda de vapor de 

água. Ovos com pior qualidade de casca apresentam maior câmara de ar devido a 

maior perda de vapor de água. 

 

5.2.1.2 Integridade da câmara 

É avaliada pelo tamanho da câmara ou localização anormal, os quais podem 

indicar má qualidade e/ou erros de manipulação. 

 

5.2.2 Métodos para avaliação da qualidade interna 

Os principais métodos usados para avaliação da qualidade interna estão 

descritos abaixo: 

 

5.2.2.1 pH do albúmen 

Ovos frescos e com boa qualidade apresentam pH neutro (7,6 a 7,9), no qual 

a maioria dos microrganismos cresce. À medida que aumenta o período de 

armazenamento, o pH também aumenta, podendo chegar a 9,5, faixa em que tem 

efeito inibidor no crescimento de bactérias.  O pH do albúmen pode ser medido com 

auxilio de um pHmetro. 

 

5.2.2.2 Altura do albúmen 

Quando o ovo é quebrado em uma superfície lisa, é possível determinar a 

qualidade interna através da altura do albúmen denso, medida com auxílio de um 

micrômetro. À medida que o ovo envelhece, a altura do albúmen denso diminui. 

 

5.2.2.3 Unidade Haugh 

A unidade Haugh (UH) é o parâmetro mais utilizado para aferir a qualidade 

interna dos ovos. A UH correlaciona o peso do ovo com a altura do albúmen denso. 

Quanto maior a UH, melhor a qualidade interna do ovo. Quanto mais fresco o ovo, 

maior vai será a UH, já que o albúmen fluidifica-se com o avançar do tempo. Para 

calcular a UH usa-se a fórmula: UH = 100 log (H - 1,7W + 7,6), em que H é altura do 

albúmen denso (mm) e W é o peso do ovo (g). UH abaixo de 50 indica qualidade 

interna ruim e acima de 72 indica uma boa qualidade interna. 
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5.2.2.4 Percentagem de albúmen 

É obtida dividindo-se o peso do albúmen pelo peso do ovo inteiro e 

multiplicando-se por 100. 

 

5.2.2.5 pH da gema 

O pH da gema pode ser medido com auxilio de um pHmetro. Nos ovos de 

postura recente, o pH está em torno de 6,0. Com o tempo de armazenamento 

prolongado, o pH pode chegar de 6,4 a 6,9.  

 

5.2.2.6 Altura da gema 

Quanto maior a altura de gema melhor sua qualidade. A altura de gema pode 

ser medida com auxílio de um micrômetro.  

 

5.2.2.7 Percentagem de gema 

É encontrada dividindo-se o peso da gema pelo peso do ovo inteiro, e 

multiplicando-se por 100. 

 

5.2.2.8 Cor da gema 

É verificada em comparação a uma escala de cores que vai de 1 a 15, pelo 

leque colorimétrico, indo do amarelo claro até o alaranjado, ou através do 

colorímetro Minolta. A cor da gema é influenciada pela alimentação. 

 

5.2.2.9 Índice de gema 

O índice de gema é obtido através da formula IG = altura da gema (mm) 

/diâmetro da gema (mm). Valores de índice de gema considerados normais estão 

entre 0,3 e 0,5. 

 

6 CONTAMINAÇÃO DO OVO 

 

Durante a postura os ovos podem contaminar-se externamente pela sua 

passagem pela cloaca, entrando em contato com matéria fecal. Além disso, logo 

após a postura, o ovo passa por uma queda de temperatura o que ocasionando uma 



26 
 

 
 

pressão negativa e consequente entrada de ar (formação da câmara de ar), também 

tendo possibilidade de ocorrer a entrada de microrganismos, facilitada 

principalmente pela alta umidade relativa do ambiente. Por isso, o local de postura 

deve ser seco, higiênico e sem mudança de temperatura (EMBRAPA, 2004). O 

homem e equipamentos podem ser também fontes de contaminação.  

De acordo com Embrapa (2004), a penetração de microrganismos através da 

casca depende de diversos fatores, dentre eles: qualidade da casca e da cutícula, 

tempo e condições de armazenamento, idade das poedeiras, entre outros. 

Dentre os microrganismos mais comuns que podem ser encontrados em 

ovos: bactérias (Salmonella spp., E. coli,Staphylococci, Streptococci, Mycobacterium 

avium, Campylobacter spp., Mycoplasmas, M. gallisepticum, M. synoviae, 

Chlamydia, C. psittaci), vírus (Retroviridae, Oncovirinae, Virus da retículoendoteliose, 

Picornaviridae, Reoviridae, Adenovirus, Orthomyxoviridae, Circoviridae) e fungos 

(Aspergillus fumigatus e organismos esporulados) (FIGUEIREDO, 2008). 

A presença de microrganismos no interior do ovo ocasiona sua deterioração. 

Os microrganismos proteolíticos produzem odor e sabor desagradável, através da 

produção de substâncias como ácido e gás sulfídrico, amoníaco, aminas, indol e 

ureia. Alterações na gema que ocasionam no seu rompimento, assim como 

coloração esverdeada na clara, são alterações provocadas pela multiplicação de P. 

fluorescens ou P. aeruginosa, principalmente quando os ovos são armazenados em 

baixa temperatura, uma vez que essas bactérias são psicrotróficas. Algumas 

espécies de Pseudomonas e Aeromonas podem provocar alterações caracterizadas 

principalmente por odor pútrido e presença de gás sulfídrico. Manchas roxas não 

acompanhadas de odor são provocadas pelas espécies de Serratia. Algumas 

espécies de Pseudomonas, Achromobacter, Alcaligenes e coliformes podem 

provocar alterações que não são percebidas por cor e odor, porém a gema pode 

desintegrar-se e a albumina liquefazer-se. Ainda, os bolores produzem coagulação 

ou liquefação do ovo, aparecendo sabor e odor de mofo nos ovos. Com a presença 

de bolores podem aparecer as seguintes alterações: manchas puntiformes em 

grande número dentro e fora da casca, produção de mucosidade superficial (quando 

umidade relativa do ar alta) e apodrecimento devido à entrada de micélios no interior 

dos ovos através de rachaduras ou poros (EMBRAPA, 2004). 
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As bactérias patogênicas são responsáveis pela maioria dos casos e surtos 

de infecção alimentar. As condições de armazenamento, incluindo temperatura e 

umidade, podem favorecer a multiplicação desses microrganismos. A Salmonella 

spp. é um dos patógenos mais envolvidos em surtos e casos de infecção alimentar 

no Brasil e no mundo. 

 

6.1 Contaminação do ovo pelo homem 

O homem está envolvido diretamente com a produção, sendo um importante 

veiculador na contaminação de ovos, uma vez que a qualidade do produto está 

intimamente relacionada com o controle da saúde de funcionários e higiene pessoal 

de quem manipula os alimentos (LACERDA, 2011). A grande maioria de 

microrganismos identificados em funcionários está envolvida com a deterioração de 

alimentos, diminuindo, obviamente, seu tempo de prateleira. 

Fossas nasais, orofaringe, mãos, intestinos e lesões inflamatórias e cutâneas 

atuam como fontes potenciais de contaminação dos ovos (STRINGHINI, 2008). Sob 

este ponto de vista, é necessário um controle em questões de higiene dos 

funcionários e principalmente dos manipuladores de alimentos. Ainda, Stringhini 

(2008) encontrou Pseudomonas spp. em 28% dos funcionários avaliados antes do 

início da jornada de trabalho, e 37,5% dos funcionários com a mesma bactéria após 

duas horas de trabalho. Pseudomonas spp. ainda foi encontrado na cavidade nasal 

e orofaringe de 12,5 e 6% dos funcionários, respectivamente. Além de 

Pseudomonas spp., foram identificados também a presença de Enterobacter spp. e 

Escherichia coli. A presença desta última indica contaminação por material de 

origem fecal, evidenciando um déficit higiênico na manipulação de ovos. A alta 

presença de Staphylococcus coagulase positivo encontradas nas mãos, cavidade 

nasal e orofaringe indicou perigo potencial de contaminação dos ovos e risco à 

saúde humana. 

A presença de microrganismos como os citados anteriormente, compromete a 

qualidade interna do ovo, reduzindo ainda o tempo de prateleira e evidenciando 

riscos à saúde dos consumidores. 
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6.2 Condições das instalações como veículo de contaminação 

As condições das instalações influenciam de maneira muito importante na 

qualidade de ovos, sendo um importante veículo de contaminação, devendo, 

portanto permanecer higienizados. Os galpões automatizados devem ter uma 

atenção especial com relação a presença de ovos quebrados na esteira, o que pode 

levar a uma contaminação em grande número de ovos. Portanto, ovos quebrados 

devem ser retirados imediatamente dos equipamentos para evitar a contaminação 

de outros ovos. A redução na contaminação de equipamentos e instalações pode 

chegar a uma redução de 80% no número de ovos contaminados (STRINGHINI, 

2008). 

O aviário para as aves, segundo o Protocolo de Boas Práticas de Produção 

de Ovos, devem ser isolados impedindo o acesso de outros animais e pessoas não 

permitidas, possibilitando o controle de pragas; deve ter uma saída para retirada de 

esterco; devem-se adotar medidas de biosseguridade e de manejo, as boas práticas 

de produção, para evitar a presença de aves de estado sanitário desconhecido, 

moscas, roedores e outras pragas nas proximidades e interior do galpão; os pisos 

devem ter boa drenagem e serem conservados com higiene; as paredes das 

edificações como as de armazenamento de ovos, casa de apoio, casa de 

ferramentas, devem estar em boas condições e que facilitem a limpeza e a 

desinfecção; devem executar programa de limpeza e desinfecção, a ser realizado 

nos galpões; equipamentos utilizados no transporte de produtos e alimentos para 

aves ou transporte de ovos e aves devem ser higienizados; instalar medidas que 

facilitem a dessecação rápida das fezes, evitando o acúmulo de insetos e suas 

larvas; deve haver instalações de apoio para armazenagem de medicamentos e 

materiais, realização de necropsia e higienização das mãos (UBABEF, 2008). 

Seguindo-se o protocolo citado, a contaminação de ovos nas instalações 

pode ser diminuída significativamente.  

 

6.3 Aves como fator de contaminação  

A ave também pode ser um fator de contaminação dos ovos, uma vez que 

alguns microrganismos podem atingir os ovos através da mesma. Um exemplo bem 

clássico é a contaminação por Salmonella quando ocorre por transmissão vertical e 

horizontal. A transmissão vertical ocorre através do ovário e a horizontal ocorre pela 
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penetração da bactéria na casca do ovo logo após a postura. As aves podem 

contrair a bactéria via ovo (transovariana), via casca, por ração contaminada, entre 

outros. Ao contrair a bactéria, ela se multiplica nos tecidos linfoides, invade o 

sistema circulatório e se dissemina em diferentes órgãos. A bactéria na ave então é 

liberada no meio através das excretas, que em contato com o ovo o contamina 

através dos poros ou rachaduras existentes (LACERDA, 2011). 

 

7 PREVENÇÃO À CONTAMINAÇÃO 

 

Segundo Mazzuco (2007), alimentos seguros são produtos certificados para 

uma série de requisitos de higiene em sua produção como, por exemplo, ausência 

de microrganismos patogênicos e de resíduos ou metabólitos de qualquer natureza 

que sejam prejudiciais à saúde humana. A confiança do consumidor e a 

competitividade do setor da cadeia são conquistados quando há garantia de 

qualidade. 

As Boas Práticas de Fabricação (BPF), no Brasil, passaram a ser exigidas a 

partir de 1997 pela Portaria Nº 368, de 04 de setembro de 1997, e em outubro de 

2009 foi publicada a Circular nº 004 de 01 de outubro de 2009, do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) o qual obriga os Entrepostos de 

Ovos a implementarem programas de autocontrole, incluindo dezesseis elementos 

de inspeção, desde os mais simples exigidos pela BPF até os mais complexos como 

Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APCC) (ROCHA et al., 2010). 

A produção de alimentos seguros é de responsabilidade de todos os elos da 

cadeia de produção. Para se obter produtos de qualidade dos produtos é necessário 

a adoção de medidas e procedimentos de rastreabilidade padronizados com base 

nas Boas Práticas de Produção/Fabricação (BPP/BPF), englobando programas 

como Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APCC), Programa de 

Alimentos Seguros (PAS) e Procedimento Padrão de Higiene Operacional (PPHO).  

A rastreabilidade funciona através da checagem de métodos e procedimentos de 

pontos de conformidade. Pontos de controle devem existir ao longo da cadeia 

(MAZZUCO, 2007). 

Tanto o produtor como a sociedade são beneficiados pela implantação de 

boas práticas de produção. A sociedade é beneficiada pela garantia de produtos 
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seguros, alimentos de qualidade, havendo aumento da confiança na cadeia 

produtiva. Para o produtor, há possibilidade de ampliação de mercado, melhoras na 

qualidade do produto, agregação de valor, melhor eficiência da produção, além da 

vantagem dos programas de BPP’s serem auto-editáveis ou auto-gerenciáveis 

(MAZZUCO, 2007). 

Ainda segundo Mazzuco (2007), APCC é um sistema pró-ativo que identifica 

os riscos/perigos da contaminação (biológica, química e física) e estima o risco de 

ocorrência de tal perigo; identifica onde está ocorrendo o risco/perigo e como pode 

ser controlado; estabelece e monitora critérios de controle; designa ações corretivas 

se necessário; verifica se o programa tem alcançado seus propósitos e documenta 

todo o processo.  

PPHO são procedimentos descritos, desenvolvidos, implantados e 

monitorados, visando estabelecer a forma rotineira pela qual o estabelecimento 

evitará contaminação direta ou cruzada e a adulteração do produto, preservando a 

sua qualidade e integridade por meio da higiene antes, durante e depois das 

operações industriais. O plano PPHO deve ser estruturado em nove pontos básicos: 

segurança da água, condições e higiene das superfícies de contato com os 

alimentos, prevenção contra contaminação cruzada, higiene dos empregados, 

proteção contra contaminantes e adulterantes do alimento, identificação e 

estocagem adequada de substâncias químicas e agentes tóxicos, saúde dos 

empregados, controle integrado de pragas e registros (BRASIL, 2003). 

Rocha et al. (2010) relataram a importância de BPP na granja e BPF no 

entreposto, levando em consideração elementos mínimos de inspeção necessários 

para manutenção da qualidade do ovo: 

a) Qualidade da água: além de importante para a saúde da ave é 

importante para higienização dos funcionários e equipamentos. A água deve ser 

potável. Uma forma de monitorar a potabilidade da água de abastecimento é através 

de análises microbiológicas e físico-químicas periódicas nos reservatórios 

entrepostos de ovos. Os resultados da água potável incluem ausência em 100 mL 

de Coliformes a 35ºC e a 45ºC, e a contagem total de bactérias não deve ser maior 

que 5x10²UFC/mL. Presença de Coliformes a 45ºC indicam contaminação de origem 

fecal e presença de patógenos responsáveis pela transmissão de doenças de 

contaminação hídrica. Contagem bacteriana acima de 500 UFC/mL apontam 
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necessidade de cloração ou recloração da água, limpeza dos reservatórios ou 

manutenção do sistema de armazenamento e distribuição da água de 

abastecimento.  

Os reservatórios de água devem ser inspecionados quanto à presença de 

tampas bem vedadas, ausência de rachaduras e vazamentos e devem ser 

higienizadas semestralmente.   

b) Higiene e saúde dos funcionários: deve-se oferecer treinamento, 

monitoramento e aplicação de ações corretivas para incorporar hábitos higiênicos ao 

cotidiano dos funcionários. Assim como a empresa deve propiciar condições para a 

prática de hábitos higiênicos dos funcionários. 

No entreposto de ovos, os uniformes devem ser de cor clara, trocados com 

frequência diária, e a lavagem dos mesmos é de responsabilidade da indústria. Os 

funcionários devem avisar aos seus supervisores da ocorrência de problemas de 

saúde, uma vez que podem ocasionar a contaminação de ovos.   

c) Higienização das instalações e equipamentos: em entreposto de ovos, 

os procedimentos padrões higiênico-operacionais (PPHO) envolvem todas as 

operações relacionadas à limpeza e desinfecção, os quais devem ser descritos, 

realizados e monitorados. O monitoramento pode ser visual, exposição de placas, 

suabes e bioluminescência de ATP das superfícies e utensílios limpos.  

Procedimentos de limpeza das superfícies nos galpões e equipamentos 

devem ser realizados frequentemente. A poeira das lâmpadas, gaiolas e telas 

devem ser removidas periodicamente. Bebedouros e comedouros devem ser 

inspecionados diariamente e realizando a limpeza quando necessário. Os 

aparadores de ovos devem ser limpos diariamente para evitar a aderência de 

sujeiras à casca dos ovos. Aves mortas devem ser retiradas frequentemente e 

destino correto deve ser dado às carcaças, como por exemplo, compostagem, 

incineração ou fossa séptica, sendo a compostagem o método mais indicado devido 

a menor agressão ao meio ambiente.    

d) Controle de pragas: a presença de pragas oferece riscos químicos, 

físicos e biológicos ao ovo. O risco físico se deve a comercialização de ovos com 

pragas nas embalagens. O risco biológico se deve à veiculação de microrganismos 

por estas pragas. O risco químico se deve a contaminação dos ovos pelos produtos 

químicos utilizados no combate a essas pragas.  
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A manutenção das instalações é muito importante no controle de pragas, 

consertando frestas e rachaduras. Deve-se evitar o desperdício de ração e manter a 

ração tampada ou bem ensacada. Uso de telas também auxilia bastante na 

prevenção de entrada de pragas nos galpões. Devem-se tomar cuidados na 

aplicação de produtos químicos para controle de pragas, evitando a contaminação 

dos ovos. O esterco deve ser mantido seco para evitar excesso de moscas. Para 

isso, deve-se protegê-lo da chuva pelos beirais, utilizar serragem ou cal nos locais 

de esterco molhado e manutenção dos bebedouros, impedindo vazamentos. 

e) BPF nas fábricas de ração: O controle de matérias-primas é o fator de 

maior importância para garantir que a ração produzida contenha os níveis 

nutricionais formulados e esteja livre de contaminação microbiológica, 

principalmente quando se pensa na veiculação de Salmonella para as aves através 

de rações feitas com matérias-primas contaminadas, como farinha de carne e ossos 

e farelo de soja, que são fontes de fósforo e proteínas para as poedeiras, 

respectivamente.  

Visto que a qualidade inicial da matéria-prima é fundamental para a qualidade 

da ração e, consequentemente, a do ovo, os funcionários devem estar aptos a 

inspecionar desde o caminhão até a matéria prima antes do descarregamento. É 

recomendável que a fábrica possua calador, jogo de peneiras e medidor de umidade 

para avaliar a qualidade do milho. Um plano de envio de amostras de matérias 

primas para análise laboratorial deve ser descrito e os resultados utilizados para 

qualificar os fornecedores. 

Procedimentos de limpeza externa e interna dos equipamentos, incluindo os 

caminhões de transporte da ração pronta, contemplando material, metodologia e 

frequência devem ser descritos e os mesmos devem ser rigorosamente monitorados. 

A sequência de produção das rações deve ser cuidadosamente elaborada, de 

forma que as rações que contenham medicamentos com efeito residual no ovo 

sejam produzidas após as rações que não oferecem risco à inocuidade do ovo. Após 

a produção das rações medicadas, a limpeza interna dos equipamentos com milho 

ou calcário deve ser procedida e estes ingredientes devem ser armazenados, 

identificados e reutilizados apenas nas rações semelhantes à produzida 

imediatamente antes da limpeza.  
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Todas as matérias primas devem ser identificadas com o nome do produto, 

fornecedor, data de validade e lote e na ficha de produção da ração, estas 

informações devem estar presentes a fim de permitir a rastreabilidade. Rações 

prontas também devem ser identificadas.  

Na utilização de fármacos na ração que possuem efeito residual no ovo, o 

período de retirada deve ser conhecido e respeitado. 

A organização e a limpeza da fábrica, a disposição de ingredientes e rações 

ensacados em paletes, afastados das paredes, adequação do fluxo de produção 

evitando-se contaminação cruzada, entre outras medidas citadas, são essenciais 

para a produção de uma ração com qualidade e que não ofereça riscos ao produto 

final “ovo”.  

f) Dados de produção como indicadores de qualidade: registros de pesos 

das aves, consumo de ração, produção diária, porcentagem de ovos trincados e 

porcentagem de ovos sujos servem como indicadores de problemas no lote, 

provenientes de manejo ou de doenças. Para isso, os procedimentos de coleta de 

dados devem ser planejados, descritos e seguidos, oferecendo dados confiáveis. 

g) Coleta e transporte dos ovos: o funcionário deve manter as mãos 

limpas (uso de sabonete e antisséptico) previamente à coleta de ovos. A frequência 

de coleta deve ser estabelecida de forma a se evitar o acúmulo de ovos nos 

aparadores, reduzindo as quebras e contaminação. Os pentes de plástico utilizados 

na coleta devem ser higienizados e secos. O ideal é que os pentes de um lote 

voltem para o mesmo lote. Pentes de papelão devem ser descartados. Em galpões 

automatizados, a higienização das esteiras deve ser realizada rigorosamente. 

O transporte dos ovos do galpão ao entreposto deve ser realizado o mais 

breve possível após a coleta. A carga deve ser identificada com o núcleo de 

procedência e data de postura.  

h) Operações no entreposto – lavagem e pasteurização dos ovos: as 

operações no entreposto incluem a recepção, classificação e expedição.  

Na ovoscopia observa-se a integridade da casca e ovos impróprios ao 

consumo são retirados neste momento, servindo de matéria-prima para fabricação 

de ovo líquido, pasteurizado ou não, ou descarte. 

Quanto à lavagem dos ovos, o MAPA recomenda a lavagem após a 

ovoscopia previamente à industrialização, por meios mecânicos, de forma contínua e 
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em água potável com temperatura 35-45ºC e secagem imediata. É permitida a 

utilização de desinfetantes desde que sejam registrados no órgão competente e na 

dosagem recomendada. Na prática, os entrepostos fazem a lavagem em 100 % dos 

ovos, e não somente nos destinados à industrialização. Prática muito polêmica 

devido a grandes discussões acerca do efeito dos desinfetantes sobre a casca do 

ovo, que se torna mais frágil e suscetível à contaminação após esta etapa. 

A pasteurização é um método excelente para reduzir a contaminação 

microbiana, aumentando assim a vida de prateleira do produto final. Além da 

qualidade da matéria-prima (definidas pela Portaria nº 01 de 21 de fevereiro de 

1990), as temperaturas da sala, do pasteurizador e da câmara de refrigeração são 

importantes para garantir a qualidade do ovo pasteurizado. 

i) Controle de qualidades e análises microbiológicas: parâmetros como 

integridade da embalagem e do produto, ausência de sujeiras aderidas à casca do 

ovo, presença de rótulo com as informações necessárias, entre outros devem ser 

avaliados e lotes com desvios retrabalhados. Análises microbiológicas do produto, 

matéria-prima e embalagens devem ser realizadas para avaliar a qualidade do 

produto final.  

j) Rastreabilidade: os ovos ao chegarem à recepção do entreposto, 

devem conter identificação do lote e data da postura e manterem-se separados de 

acordo com as identificações dentro da sala. A classificação deve ocorrer em lotes 

sequenciais, de forma que ao montar uma carga de ovos seja possível registrar o 

lote de procedência e a data de postura da mesma. Em galpões com coleta 

automatizada, os ovos dos lotes misturam-se na chegada ao entreposto, o que 

compromete a rastreabilidade do produto. 

k) Gestão de funcionários: o funcionário é a ferramenta mais importante. 

Devem ser fornecidos aos funcionários treinamentos frequentes e capacitação, e 

devem também ser monitorados. Deve ser realizada a descrição de um plano de 

treinamento de funcionários. As ideias dos funcionários devem ser ouvidas e 

valorizadas e as perguntas estimuladas e respondidas. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando que a queda na qualidade do ovo inicia-se logo após a postura 

e se prolonga rapidamente, técnicas de preservação da qualidade do ovo devem ser 

adotadas em todas as etapas de produção a fim de manter o potencial nutritivo do 

ovo para que então possa ser consumido. 

A qualidade nutritiva do ovo pode ser avaliada por medidas que correlacionam 

componentes internos, como unidade Haugh e índices de gema. Fatores como idade 

da poedeira, tipo de embalagem, as condições e períodos de armazenamento 

influenciam diretamente na qualidade do ovo. Com o avanço da idade da ave, a 

qualidade interna e externa tende a piorar significativamente. Medidas de controle da 

qualidade como unidade Haugh, altura de albúmen e gravidade específica sofrem 

alterações negativas, assim como no aumento do tempo de armazenamento e no 

armazenamento a temperatura ambiente. O ideal seria que a refrigeração do ovo 

acontecesse no momento em que saísse da granja e que assim permanecesse até o 

consumo, uma vez que a refrigeração preserva a qualidade interna. Embalagem 

fechada com filme plástico foi considerada a melhor embalagem na preservação da 

qualidade interna.  

Com relação à lavagem dos ovos, estudos mostram que ovos lavados 

apresentam melhor qualidade bacteriológica do que ovos não lavados, lembrando 

que devem ser respeitados os requisitos estabelecidos pelo MAPA para a lavagem. 

Vários fatores de risco podem levar à contaminação microbiana. Maior 

atenção deve ser dada a questões higiênico-sanitárias dos funcionários que 

manipulam os ovos, já que estes são importantes veiculadores na contaminação do 

alimento. Boas práticas de produção e fabricação devem ser adotadas para garantir 

a qualidade do produto que chega ao consumidor final. Nesse sentido, a adoção de 

protocolos de boas práticas de produção vem favorecer a oferta de um alimento 

seguro.  

Mais estudos são necessários para solucionar problemas de qualidade 

microbiológica e físico-química que ainda não foram solucionados. E a perspectiva é 

que se aumente significativamente a produção de alimentos seguros devido à 

pressão dos consumidores. 
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