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Como todo produto de origem animal, o ovo é perecível, e começa a perder sua qualidade logo 

após a oviposição, especialmente na ausência de adequados métodos de armazenamento. Uma 

forma de prolongar a vida de prateleira é a utilização de diferentes tratamentos superficiais da 

casca do ovo, como o uso de revestimentos biodegradáveis que atuam como controlador de 

trocas gasosas. O objetivo desse estudo foi avaliar os parâmetros de qualidade físico-química de 

ovos de galinhas, frescos e submetidos ou não a tratamento superficial da casca, armazenados 

por 28 dias sob temperatura ambiente. Foi adotado delineamento inteiramente casualizado com 

cinco tratamentos (frescos; sem revestimento; tratamento superficial da casca: fécula de 

mandioca a 3%, óleo mineral e gelatina incolor a 30%) com seis repetições de quatro ovos cada, 

totalizando 120 ovos íntegros, provenientes de galinhas semipesadas da linhagem Hisex Brown
®
, 

criadas em piso, com 43 semanas de idade e alimentadas com ração única desde o início da 

postura. Os ovos foram individualmente identificados, pesados e, exceto ovos frescos, os demais 

foram mantidos em ambiente sem refrigeração (30,3 ± 1,3ºC) por 28 dias. Foi avaliado: peso 

específico (g/cm³), unidades Haugh, porcentagem e pH do albúmen, porcentagem, pH e índice 

de gema. Foi realizada análise de variância, pelo software R, sendo a diferença entre as médias 

dos ovos submetidos ao armazenamento tratados ou não superficialmente em relação aos ovos 

frescos analisada pelo teste de Dunnett, e a diferença entre as médias dos tratamentos superficiais 

obtida pelo teste Student Newman Keuls, ambos os testes a 0,05 de probabilidade. Houve efeito 

significativo (p<0,05) dos tratamentos superficiais na casca para todos os parâmetros físico-

químicos avaliados. De forma geral, os ovos tratados com óleo mineral apresentaram melhor 

qualidade físico-química em comparação à ovos tratados com gelatina, fécula de mandioca e sem 

tratamento. Ovos tratados superficialmente na casca com óleo mineral, apresentaram maiores 

valores de unidades Haugh (p<0,05) em comparação à ovos que receberam aplicação superficial 

de gelatina e fécula de mandioca estocados sob temperatura ambiente, o que sugere que o 

tratamento superficial da casca com óleo mineral é eficiente em conter a perda de qualidade do 

albúmen. A qualidade físico-química de ovos de galinhas poedeiras semipesadas, mantidas sob 

piso, armazenados sem refrigeração por 28 dias tratados superficialmente na casca com óleo 

mineral é preservada, sendo semelhante à de ovos frescos. 
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