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Resumo
Os ovos perdem qualidade ao longo do armazenamento e a aplicação de coberturas pode ser uma alternativa
para prolongar sua vida útil. Este trabalho avaliou o uso de coberturas de xilana e gelatina na conservação da
qualidade de ovos armazenados em temperatura ambiente por 21 dias. A partir de 4 tratamentos, (T1 = ovos
frescos (controle), T2 = ovos armazenados sem cobertura, T3 = ovos armazenados com cobertura contendo
1,5% de xilana e 5% de gelatina e T4 = ovos armazenados com cobertura contendo 3% de xilana e 5% de
gelatina) e 5 repetições de 4 ovos cada. A qualidade foi avaliada a partir da perda de peso, unidade Haugh, pH
do albúmen e índice de gema. Os dados foram submetidos à análise de variância e suas médias comparadas
pelos testes SNK e Dunnett a 5% de probabilidade. Assim, observou-se um efeito positivo das coberturas de
xilana e gelatina na manutenção da qualidade, atestado pela redução na queda da UH e da alcalinização do
albúmen e pela manutenção do índice de gema.
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Introdução
Os ovos possuem excelentes características nutricionais. Estes apresentam proteínas de alto valor
biológico, sendo constituídas por vários dos aminoácidos essenciais, além das vitaminas, minerais e ácidos
graxos que estão envolvidos na sua composição (Leandro et al., 2005). Na indústria alimentícia, os ovos
ocupam uma posição importante por apresentarem além das qualidades nutricionais,
propriedades
tecnológicas de extrema importância na produção de determinados alimentos (Caner; Yüceer, 2015).
Após a postura, a qualidade interna dos ovos sofre decréscimo, tal característica é intrínseca dos ovos,
entretanto, medidas podem ser tomadas com o objetivo de minimizar essa perda. As principais alterações que
caracterizam a redução de qualidade dos ovos é a perda de água e CO2, que interferem no pH da clara,
provocando mudanças nas características dos ovos (Carvalho et al., 2013). Uma alternativa para conservação
dessa qualidade é a impermeabilização, que tem como objetivo reduzir a perda de CO2 e água através da
casca do ovo. Tal processo é alcançado mediante a aspersão ou imersão (cobertura) do ovo em óleos ou
soluções filmogênicas (Koblitz, 2011).
Entre as alternativas para coberturas, existem os polímeros derivados de celulose. Morgado (2009)
elenca algumas características de filmes elaborados a partir de celulose, tais como apresentar excelentes
propriedades mecânicas, estabilidade química entre outras, que aumentam o interesse da indústria alimentícia
neste tipo de produto.
A xilana é um polímero abudante, podendo ser obtida a partir de diversos resíduos agrícolas, como a
palha de trigo, sabugo e espiga de milho, entre outros (Lucena et al., 2017). A xilana isolada a partir do
sabugo de milho tem sido aplicada na produção de bioplásticos (Oliveira et al., 2010). A xilana quando
empregada como bioplásticos apresenta características como: baixa permeabilidade ao oxigênio,
permeabilidade a aromas, transmitância elevada, o que a caracteriza como uma boa opção para bioplásticos
(Naidu et al., 2018). Assim, a pesquisa desenvolvida teve como objetivo avaliar pela primeira vez a aplicação
de coberturas de xilana e gelatina sobre a qualidade de ovos armazenados em temperatura de 25 ºC por 21
dias.
Metodologia
No experimento foram utilizados 80 ovos grandes, de casca branca. O delineamento experimental
utilizado foi inteiramente casualizado e contou com 4 tratamentos, onde: T1 = ovos frescos (controle), T2 =
ovos armazenados sem cobertura, T3 = ovos armazenados com cobertura contendo 1,5% de xilana e 5,0% de
gelatina, T4 = ovos armazenados com cobertura contendo 3,0% de xilana e 5,0% de gelatina, com 5 repetições
de 4 ovos cada. Os ovos foram armazenados em temperatura ambiente (25ºC) e submetidos às análises de
perda de peso, Unidade Haugh, pH do albumén e índice de gema, sendo as análises realizadas nos tempos 0
e 21 dias de armazenamento.
A xilana foi extraída a partir do sabugo de milho seco e triturado de acordo com o procedimento
descrito por Lucena et al. (2017). Já a preparação da cobertura foi feita conforme Lucena (2014). Para a

1

72ª Reunião Anual da SBPC - 2020
aplicação, a cobertura resultante foi resfriada até temperatura de 30 ºC e os ovos foram imersos por um minuto
na solução e dispostos em suportes para armazenamento durante os 21 dias a 25 °C.
A perda de peso foi calculada, e expressa em porcentagem. O cálculo foi possível mediante a diferença
obtida entre o peso dos ovos nos tempos 0 e 21 dias. A determinação da Unidade Haugh foi realizada
mediante a quebra dos ovos em uma superfície lisa de vidro, medindo assim a altura do albúmen denso com a
utilização de um micrômetro de profundidade. O valor da altura e o peso dos ovos foram utilizados no cálculo
das unidades a partir da equação: UH= 100 x log (H – 1,7 x P0,37 + 7,57), onde: UH= Unidades Haugh; H=
altura do albúmen (mm); e P= peso do ovo (g). O pH do albúnem foi mensurado com o auxílio de um
potenciômetro, mediante leitura direta. O índice de gema foi calculado a partir da altura da gema (mm) medida
com um micrômetro de profundidade, divido pelo diâmetro da mesma medida com o auxílio de um paquímetro.
Para a análise estatística dos dados, utilizou-se o software XLSTAT (Addinsoft Paris, France), a um
nível de significância de 5%. O teste de Dunnett (5% de probabilidade) foi aplicado a fim de obter a diferença
das médias dos tratamentos armazenados em relação ao controle e a diferença entre as médias dos
tratamentos armazenados foi obtida por meio do teste Student Newman Keuls (SNK) (5% de probabilidade).
Resultados e Discussão
Comparando os tratamentos armazenados por 21 dias (T2, T3 e T4) ao tratamento controle (T1), podese observar perda de peso dos ovos com o armazenamento (Tabela 1). Considerando-se apenas os ovos
armazenados, não houve diferença significativa (p>0,05) entre os tratamentos (T2, T3 e T4) . Sendo assim, as
coberturas não mostraram efetividade na redução desta perda.
Resultado similar ao do presente estudo foi observado por Silva et al. (2010) que também não
constataram diferença na perda de peso entre os tratamentos com e sem cobertura de fécula de mandioca em
ovos armazenados por 28 dias em temperatura ambiente (25 ºC). Lucena et al. (2017) mencionam que filmes
advindos de polissacarídeos apresentam boa barreira a gases, mas não a água. Isso ajuda a explicar a falta de
eficiência dos filmes em relação à perda de peso dos ovos.
Tabela 1 – Perda de peso, unidade Haugh, pH do albúmen e índice de gema de ovos sem e com cobertura de
gelatina e xilana, armazenados por 21 dias em temperatura ambiente (25ºC) (n=5).
Tratamentos
T1

T2

T3

T4

Perda de Peso (%)

0,00±0,00

3,66±0,26a*

3,20±0,55a*

3,24±0,51a*

Unidade Haugh

59,66±8,30

28,06±1,72b*

42,92±5,32a*

47,32±5,10a*

pH do albúmen

8,59±0,28

9,42±0,20a*

8,26±0,26b

8,14±0,37b

Índice de gema

0,36±0,01

0,23±0,02b*

0,30±0,04a*

0,29±0,01a*

*Médias seguidas de
asterisco
diferem
significativamente
do
controle
pelo
teste
de
Dunnett
(p<0,05). ab
Médias seguidas por letras diferentes diferem
significativamente
entre si
pelo
teste
SNK
(p<0,05). T1=
ovos frescos (controle); T2= ovos armazenados sem cobertura; T3= ovos armazenados com cobertura de 1,5% de xilana e 5% de gelatina;
T4= ovos armazenados com cobertura de 3,0% de xilana e 5% de gelatina.

Com relação à Unidade Haugh (UH), os ovos armazenados (T2, T3 e T4) diferiram significativamente
do tratamento controle (T1), apresentando uma redução no valor dessa variável (Tabela 1). Este fato já era
esperado, visto que, entre as mudanças características do armazenamento, a liquefação do albúmen é uma
das mais notórias. Todavia, ao analisar somente os ovos armazenados, nota-se que os tratamentos com
cobertura (T3 e T4) não diferiram entre sim, mas apresentaram valores de UH bem superiores ao do tratamento
sem cobertura (T2) (Tabela 1). Isso demonstra que as coberturas foram capazes de retardar a redução da UH,
sendo um resultado positivo.
O resultado do presente estudo está de acordo com Canner e Yuccer (2015) que estudaram a ação de
coberturas a base de proteína na manutença da qualidade de ovos armazenados por 5 semanas. Os autores
observaram que as coberturas foram efetivas em reduzir a diminuição da UH. Já o presente estudo se mostrou
mais eficiente que o descrito por Jo et al. (2011) ao utilizarem cobertura de quitosana em ovos armazenados a
23°C por 14 dias, no estudo em questão a redução de UH foi superior a observada neste trabalho.
Para o pH do albúmen, apenas o tratamento armazenado sem cobertura (T2) diferiu significativamente
(p<0,05) do controle (T1), como pode ser visto na Tabela 1. Isso demonstra a ação positiva da cobertura na
manutenção do pH do albúmen, uma vez que, os tratamentos armazenados com cobertura de xilana (T3 e T4),
apresentaram valores inferiores ao tratamento armazenado sem cobertura (T2) e próximos ao do tratamento
controle (T1). Além disso, não foi observada diferença significativa (p>0,05) entre os tratamentos T3 e T4,
indicando que independente do teor de xilana, esta foi eficaz em retardar a elevação do pH.
O pH do albúmen ao lado da perda de peso, tem sido considerado os mais importantes parâmetros
para avaliar a qualidade de ovos armazenados (Wardy et al., 2014). A alcalinização do albúmen com o
envelhecimento dos ovos se deve a difusão do CO2 através dos poros da casca (Shittu; Ogunjinmi, 2011).
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Biladeau e Keener (2009) ao analisar o efeito de coberturas de proteína isolada do soro de leite, de proteína
isolada de soja, de óleo mineral ou de cera em ovos armazenados sob refrigeração (7 ºC) por 84 dias, também
relataram o efeito das coberturas em retardar a alcalinização do pH do albúmen durante o armazenamento.
Além disso, os valores de pH do albúmen obtidos por esses autores, para os ovos armazenados por 21 dias,
estão próximos aos encontrados no presente estudo.
Para o índice de gema (Tabela 1), os tratamentos armazenados (T2, T3 e T4), diferiram
significativamente (p<0,05) do tratamento controle (T1), apresentando valores inferiores a este. Ao analisar
somente os tratamentos armazenados é possível verificar que os ovos com cobertura (T3 e T4) não diferiram
entre si e apresentaram um índice de gema superior ao dos ovos sem cobertura (T2), ou seja, a redução do
índice de gema foi menos expressiva para os ovos cobertos, o que evidencia a ação da cobertura quanto à
manutenção desse parâmetro de qualidade.
A gema é diretamente afetada pela ação do tempo de armazenamento dos ovos. Reações químicas
que ocorrem a partir da perda de CO2 e do aumento do pH, provocam a desnaturação de proteínas do albúmen
liquefazendo-o e parte da água liberada atravessa a membrana vitelínica, que acarreta um aumento da gema, e
gerar um enfraquecimento da mesma (Santos et al., 2016). O índice de gema para ovos frescos reside na faixa
de 0,30 a 0,50 sofrendo redução com o progresso do armazenamento (Silva Filho et al., 2015). Os filmes de
xilana proporcionaram aos ovos, mesmo após 21 dias de armazenamento, valores próximos aos de ovos
frescos.
Conclusões
Verificou-se um efeito positivo das coberturas de xilana e gelatina na manutenção da qualidade de
ovos armazenados a temperatura ambiente (25°C) por 21 dias, podendo ser uma alternativa para reduzir as
perdas durante o período de estocagem. Em relação ao percentual de xilana utilizado para elaboração das
coberturas, independente da concetração (1,5 e 3%), os dois apresentaram resultados similares, podendo
ambos os percentuais serem aplicados.
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