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Projeto de Pesquisa Registrado – Informações Gerais  

 

1. Coordenador (a ): Tatiana Cristina da Rocha 
(tatianarocha@ufrb.edu.br). 
 
Vice-Coordenador (a) : Priscila Campos Furtado 
 
2. Título do projeto : Qualidade interna de ovos armazenados em diferentes 

tipos de embalagem. 

3. Código: 2014, processo 23007.009675/2018-97 

4. Data de aprovação: 08/05/2018 

5. Área de Conhecimento: CCAAB – Área 7: Produção Animal 
6. Resumo 
 
O ovo é um alimento de alto valor biológico e baixo custo, sendo assim 

importante nos hábitos alimentares de diversas famílias. A forma e o tempo de 

armazenamento dos ovos podem propiciar alterações em sua composição 

resultando em perda de qualidade. Resultados de diversos experimentos 

mostram que ovos devem ser armazenados sob refrigeração para reduzir os 

efeitos do tempo de armazenamento em sua qualidade (BARBOSA et al., 2008; 

MELGAREJO et al, 2014; CHUNG & LEE, 2014.), porém grande parte da 

população e até mesmo os estabelecimentos comerciais mantém o hábito de 

armazenar os ovos em temperatura ambiente. Segundo Barbosa et al. (2008) o 

armazenamento de ovos refrigerados gera alto custo resultando em resistência 

aos comerciantes adotar tal procedimento. Diante dessa realidade estratégias 

devem ser adotadas para garantir a qualidade dos ovos em temperaturas 

ambientes (SCATOLINI-SILVA et al, 2013). Ovos são alimentos perecíveis e 

sensíveis a choques mecânicos, sendo que, a escolha do tipo de embalagem 

deve ser baseada não só nos custos, mas também na capacidade de manter a 
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qualidade dos ovos. Dessa forma, é importante avaliar a qualidade de ovos 

armazenados em diferentes tipos de embalagens. Diante disto, será realizado 

um experimento para avaliar a qualidade de ovos armazenados em 

temperatura ambiente em três tipos de embalagem (celulose, isopor e plástico), 

em diferentes tempos de armazenamento. Serão utilizados 576 ovos brancos. 

O delineamento experimental será inteiramente casualizado com 3 tratamentos 

(embalagem de papelão, isopor e plástico), 4 repetições e 12 ovos por unidade 

experimental. Os ovos serão avaliados em 4 tempos de armazenamento (zero, 

7; 14 e 21 dias) em temperatura ambiente. Serão avaliados a gravidade 

específica, peso de gema, albúmen e casca, pH da gema e do albúmen.. Os 

resultados obtidos serão submetidos à análise de variância, e na ocorrência de 

efeito significativo, as médias serão comparadas pelo teste SNK ao nível de 5% 

de probabilidade. 

 7. Prazo de execução  

7.1. Início: 01/08/2018             7.2. Término: 02/08/2019 
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Zootecnia 

Grace Kelly 
Rodrigues Matos 

Medicina Veterinária 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

8. Agência Financiadora: Recursos próprios 

 

10. Modalidade de financiamento:  
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