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INTRODUÇÃO

Atualmente, o mercado
de exportação de ovos
tem-se mostrado como

uma alternativa para
equilibrar os negócios e

superar possíveis déficits
de produção gerados pela
alta do preço da soja e do

milho.
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A fim de atender às
exigências dos países

importadores e de
aumentar o período de

conservação do ovo,
algumas técnicas de

beneficiamento e
processamento podem

ser utilizadas.

Este e-book tem como finalidade
demonstrar tópicos em técnicas de

limpeza, classificação e processamento
de ovos, variando desde procedimentos

simples até procedimentos que
envolvem grandes maquinários e

funcionários especializados.



Os ovos então, devem ser direcionados
para a lavagem, primeiro procedimento
dentro da linha de beneficiamento do
ovo, onde sofrerão aspersão com água
corrente a 50 ppm de cloro.

O local de recepção dos ovos deve ter
ventilação e iluminação adequadas, as caixas
de ovos devem ser dispostas em “pallets” e
jamais deve haver contato direto com o solo.

Além disso, a temperatura da água não deve exceder 10°C da
temperatura do ovo e não deve ser mais baixa que 30°C, a fim de evitar a
expansão e a contração do conteúdo, respectivamente. Vale lembrar que
os ovos nunca devem ser submersos, pois esse procedimento aumenta o

risco de contaminação do mesmo. 0 20 2

Recepção e Lavagem
dos Ovos



GALINHA CAIPIRA

O QUE FAZER?

Caso, a produção seja de galinha caipira, não é
indicada a lavagem dos ovos de forma manual,
pois esta pode retirar a cutícula do ovo, que é
uma película protetora formada de carboidratos,
e assim torná-lo mais suscetível a contaminação.

Nestes casos é indicado intensificar a coleta dos
ovos ao longo do dia e quando muito sujo
utilizar uma escova para limpeza.
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A ovoscopia é um procedimento fundamental para
que haja boa qualidade do produto final, no qual
utiliza-se um ovoscópio para visualizar se há
unidades fora do padrão  determinado, como a
presença de manchas de sangue ou carne, gema
rompida, embrião, exposição de membranas
internas, ovos sem transparência, casca trincada ou
quebrada.
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OVOSCOPIA
Fonte: pasreform.com



Este método pode ser utilizado na produção de
galinhas caipiras, por meio da confecção de
câmaras de ovoscopia caseiras, com uso de
lâmpadas de alta intensidade e funis de plástico. 
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Apesar de não obrigatório para a produção
caipira sem registro, o processo é benéfico para a
qualidade do produto final e para compreensão
de etapas durante o processo produtivo que
precisam de ser revistas a fim de reduzir perdas.

Fonte: garden-pt.desigusxpro.com

Fonte: zoovetconsultoria.com.br



A pasteurização é um procedimento industrial que
consiste em elevar a temperatura do produto em
um curto período de tempo, eliminando assim todos
os microrganismos patogênicos e a grande maioria
dos microrganismos responsáveis pela deterioração. 

Pasteurização
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E juntamente com a secagem, procedimento que
reduz a água do alimento, são responsáveis por
tornar possível o armazenamento do produto a
temperatura ambiente e assim reduzir os custos
do transporte e da mercadoria final. 

Dada a sua versatilidade, o ovo pasteurizado
(integral, clara ou gema) é amplamente utilizado
pelas indústrias alimentícias, padarias e confeitarias.



Atualmente é exigido que o processo de pasteurização
seja realizado em no mínimo 72 horas (2 a 5° C) após a
quebra dos ovos, a fim de evitar contaminação.
Ademais, é necessário que os pasteurizadores tenham
placas e painéis de controle com termo-registrador
automático, termômetro e válvula automática de
desvio de fluxo.
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As temperaturas recomendadas para o procedimento
são de 60°C/3,5 min para o ovo integral, 61°C/3,5 min
para gema, 57°C/3,5 min para clara, uma vez que esta
última possui maior composição de proteínas e corre
risco de coagulação em temperaturas mais altas.

Vale lembrar que, caso haja adição de NaCl e de
sacarose, pode-se aumentar as temperaturas até
66°C/67°C (pH 7), devido ao aumento de estabilidade
que essas substâncias causam ao processo.



Outros métodos de pasteurização se mostraram efetivos na
literatura e entre os principais estão: imersão em água com
agitação (57°C/20 min), radiação por raios gama cobalto-60,
e ultrapasteurização (68°C/60 seg), que foram eficazes na
eliminação da Salmonella enteritidis.

Como forma de atestar a eficácia do método, deve-se
analisar a atividade da enzima catalase, que normalmente é
destruída em grande quantidade aos 54°C. Portanto, caso
haja redução dessa enzima é sinal de que o produto atingiu
temperaturas superiores.

Sólidos totais (mín. de 24,15%);
Umidade (75,85%);
Proteínas (11,95%);

Como parâmetros do produto final temos: 
Carboidratos (1,05%);
Lipídios totais (10,2%);
Cinzas (0,95%).
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Sólidos totais (mínimo de 96,9%);
Umidade (3,1%);
Proteínas (47,35%);
Carboidratos (4,95%);
Lipídios totais (40,95%); 
Lipídios cinzas (3,65%).

Por fim, em 100g, temos o seguinte valor nutricional:
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Como produto final temos os seguintes parâmetros:

produto final
● pH - 7,5 a 9,5;
● Solubilidade de 85 a 95%;
● Umidade - 2 a 5%;
● Gordura – 61 a 68%.

Fonte: escolakids.uol.br



desidratação
Após passar pela técnica de pasteurização, o ovo pode ser
então encaminhado para a desidratação, método que reduz o
volume final e facilita o transporte, sendo majoritariamente
utilizado em indústrias de sobremesa e panificação.

Nos dias atuais, existem 3 principais
técnicas para a secagem dos ovos:
sendo elas a Pan Drying, que consiste
na associação de alta pressão e
temperatura, o Spray Dryer e a
liofilização.

Fonte: comexdobrasil.com.br

Fonte: aviculturaindustrial.com.br

Fonte: petersime.com
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spray dryer

O procedimento consiste na aspersão de gotículas dentro de
uma corrente de ar de altas temperaturas (120 a 150° C), que
em seguida vão para uma câmara de secagem, onde entram em
contato com ar quente o suficiente para desidratação, e assim
a parte seca vai para o fundo do aparelho, enquanto o vapor,
que é menos denso, sai da câmara por um aspirador. Fonte: MFrural.com.br

A Spray Dryer é a técnica mais utilizada e precisa de alguns
equipamentos para sua realização, tais como: quebrador de
ovos, centrífuga, filtro, tanque de estocagem, bomba de
alimentação, aquecedores tubulares, tanque de equilíbrio,
bomba de alta pressão, Spray Dryer sob alta pressão, ciclone
com exaustão e ventilação, unidade empacotadora. 

Fonte: tetrapak.com

Fonte: MFrural.com.br
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O processo de eliminação de açúcares pode ser realizado
para evitar com que os carboidratos do ovo ao serem
superaquecidos sofram com a Reação de Maillard.

Fonte: grupoaportenica.com.br



Gostou do e-book? Você pode encontrar  muito
mais  em nosso s i te  www.vetjr .com.

A VetJr .  é  uma empresa júnior  sediada na Escola
de Veter inár ia  da UFMG que real iza  consultor ias
em avicultura.  Ao marcar  uma consultor ia  conosco,
podemos te  auxi l iar  em:  

-  Manejo nutr ic ional  e  formulação de d ietas;  

-  Manejo sanitár io  e  d iagnóst ico de doenças;

-  Manejo reprodut ivo;

-  Enr iquecimento ambiental ;

Para mais  informações,  entre em contato conosco
e agende uma reunião ou v is i ta  diagnóst ica.

 E  muito mais!  
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Entre em contato:
(31) 9 8292-7161
avicultura@vetjr.com
@vetjrufmg
www.vetjr.com

Universidade Federal de Minas Gerais,
Escola de Veterinária, campus Pampulha

Av. Antônio Carlos, 6627
Belo Horizonte, MG

CEP: 31270-901

Autoria de Henrique Lobato
Revisado pela M.V Tainá Silva Brandão Lopes
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