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RESUMO	  
 

RIBEIRO, L. M. C. S. Qualidade física, composição e análise de colesterol total de 

ovos frescos de aves alimentadas com dietas contendo antioxidantes naturais. 

(Physical quality, composition and analysis of total cholesterol in fresh eggs from 

laying hens fed diets containing natural antioxidants) 2013. 43 p. Monografia para 

Conclusão do Curso de Medicina Veterinária) - Faculdade de Agronomia e Medicina 

Veterinária, Universidade de Brasília, Brasília, DF. 

 

Com o objetivo de analisar os efeitos dos extratos alcoólicos de pacari e barbatimão e 

dos óleos de copaíba e sucupira na alimentação de poedeiras sobre a qualidade 

química e física dos ovos, foram conduzidos dois experimentos. No experimento 1, 

140 poedeiras Isa-Brown foram alimentadas à vontade com dietas contendo pacari e 

barbatimão nas concentrações 0,01% e 0,03% (PA 0,01 e PA 0,03; BA 0,01 e PA 

0,03) e foram coletados ovos provenientes da 31a semana. No experimento 2, 140 

poedeiras Isa-Brown foram alimentadas à vontade com dietas contendo óleos de 

copaíba e sucupira nas concentrações 0,03% e 0,06% (CO 0,03 e CO 0,06; SU 0,03 e 

SU 0,06) e foram coletados ovos da 37a semana. Após o procedimento de coleta, os 

ovos foram transportados e analisados em 24 horas, sendo usados  3 ovos/tratamento 

que foram para as análises da qualidade física (%Gema; %Albúmen; %Casca; 

Unidade Haugh; pH e cor) e composição química (colesterol total g/100g; umidade; 

cinzas e proteína bruta). Para o experimento 1, os tratamentos contendo pacari (PA 

0,01 e 0,03) reduziram significativamente (P<0,05) os valores de colesterol total dos 

ovos analisados, mas as demais variáveis não foram afetadas. Já no experimento 2, 

não se observou efeitos dos tratamentos nutricionais sobre as variáveis analisadas. 

Pode-se concluir, levando em consideração os resultados obtidos neste estudo, que o 

uso do extrato alcoólico de pacari parece provocar uma redução nos teores de 

colesterol total nas gemas dos ovos, sendo necessários mais estudos. 

	  

	  
Palavras-chave: Composição química do ovo; Colesterol total; Qualidade Física; 
Plantas do Cerrado. 
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ABSTRACT 
 
 
 

RIBEIRO, L. M. C. S. Phyisical quality, composition and analysis of total 

cholesterol fresh eggs from laying hens fed containing natural antioxidants 

(Qualidade física, composição e análise de colesterol total de ovos frescos de aves 

alimentadas com dietas contendo Antioxidantes naturais). 2013. 43 p. Monografia 

para Conclusão do Curso de Medicina Veterinária) - Faculdade de Agronomia e 

Medicina Veterinária, Universidade de Brasília, Brasília, DF. 

 

In order to analyze the effects of alcoholic extracts of pacari and barbatimão and oils 

of copaiba and sucupira suplemented to hens diet, two experiments were conducted. 

In experiment 1, 140 Isa-Brown laying hens were fed with diets containing pacari and 

barbatimão on concentrations of 0.1% and 0.3% (PA 0.01 and PA 0.03; BA 0.01 and 

BA 0.03), and eggs were collected at 31st week of age. In experiment 2, 140 Isa-

Brown laying hens were fed diets containing oils of copaiba and sucupira on 

concentrations of 0.03% and 0.06% (CO 0.03 and CO 0.06; SU 0.03 and SU 0.06), 

and eggs were collected at the 37th week of age. The collected eggs were transported 

and analyzed within 24 hours. For each treatment, 3 eggs were collected. The eggs 

were analysed for their physical quality ( % Yolk ; % Albumin ; %shell; Haugh Unit , 

pH and color), composition analysis (Total cholesterol g/100g; dry matter ; ashes and 

crude protein ). In experiment 1,  the treatments containing pacari (PA 0,01 and 0,03) 

significantly reducted (p<0,05) total cholesterol content in analysed eggs, but the 

other variables weren’t affected. In experiment 2 no changes were observed.  

Therefore, considering the results obtained in this study, it can be concluded that the 

use of  pacari alcohol extract seems to decrease total cholesterol in egg yolk, although 

more studies are needed to prove it.  

 

 

Keywords: Chemistry composition of egg, Total cholesterol; Fisic quality; plants of 
Cerrado. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Os ovos são alimentos de fácil acesso para população, devido ao seu baixo 

custo, sendo um ingrediente de alta importância na culinária brasileira e muito útil na 

indústria de transformação (Lot et al., 2005).  O ovo é o único produto que apresenta 

características polifuncionais – poder de coagulação, capacidade de formação de 

espuma e propriedades de gelatinização e emulsificação – desejáveis em muitos 

alimentos, tais como produtos de padaria, merengues, biscoitos e derivados de carne 

(Mine, 1995 & Apud Alleoni, 1997). 

Segundo a União Brasileira de Avicultura (UBABEF, 2012) a produção de 

ovos no Brasil foi de 31.775.108.157 unidades, sendo que 99% destes ovos foram 

destinados ao mercado interno, enquanto que 1% foi destinado à exportação. Ainda 

segundo a UBABEF, o consumo per capita no ano de 2012 foi de 161,53 unidades. 

Convém comentar que a população brasileira consome pouco ovo em comparação 

com outros países, como China 349 ovos/per capita/ano, México 345 ovos/per 

capita/ano e Japão 323 ovos/per capita/ano (FAO, 2010). 

O baixo consumo de ovos é justificado, em grande parte, pela falta de 

conhecimento da população em relação às propriedades nutricionais do produto, por 

considerar o ovo um substituto da carne e, também, julgá-lo como prejudicial à saúde, 

por possuir teores elevados de colesterol (Lot et al., 2005). 

A qualidade e frescor dos ovos também são fatores importantes para o 

consumidor, essa pode ser observada quando os aspectos físicos são avaliados, dentre 

eles: altura de albúmen, centralização da gema, coloração da gema, espessura de 

casca, peso do ovo, pH e cor (Oliveira et al., 2010). 

Tanto na avicultura como na indústria de alimentos, são empregados 

compostos químicos conhecidos como antioxidantes com a finalidade de inibir ou 

retardar a oxidação lipídica de óleos, gorduras e alimentos gordurosos (RAMALHO e 

JORGE, 2006). Os antioxidantes naturais protegem os óleos e gorduras contra a ação 

de radicais livres que iniciam e perpetuam a peroxidação lipídica, que consiste na 

principal forma de degradação dos compostos lipídicos (CASTELO-BRANCO & 

TORRES, 2011). 

A qualidade do ovo pode ser influenciada por diversos fatores como 

linhagem da ave, idade, doenças, manejo, nutrição, fatores ambientais entre outros 

(Alleoni & Antunes 2001).  
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Considerando esses aspectos, este trabalho foi realizado com o objetivo de 

estudar os efeitos da inclusão de quatro tipos de plantas do cerrado (Sucupira, 

Copaíba, Barbatimão e Pacari) em rações para poedeiras comerciais na qualidade 

física e química dos ovos de consumo.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1. Ovo 

 
Segundo a Portaria n0 01, de 21 de fevereiro de 1990 referente às Normas 

Gerais de Inspeção de Ovos e derivados, entende-se pela designação “ovo”, como o 

ovo de galinha em casca, sendo os demais ovos acompanhados da indicação da 

espécie de que procedem (Brasil, 1990). 

 

                      
Figura 1 - Ovos usados no experimento. Fonte: Luiza Maria C. S. Ribeiro (2013). 
	  
	  

 
Figura 2 - Ovo sem casca. Fonte: Luiza Maria C. S. Ribeiro (2013). 
   
 

O ovo é considerado um alimento natural, equilibrado e de baixo custo, 

contendo alto teor de proteína de excelente qualidade, gorduras, vitaminas e minerais. 

Além de ser uma importante reserva de nutrientes, também contém substâncias 

promotoras de saúde e preventivas de doença, fato que o torna um alimento funcional 

(Donato et al., 2009).   
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É um dos alimentos mais completos para alimentação humana, possuindo um 

excelente balanço de proteínas, aminoácidos essenciais, vitaminas A, D, E, K e 

complexo B, minerais como ferro, fósforo, manganês, potássio e sódio e ácidos 

graxos, sendo, portanto, altamente nutritivo (Terra, 1999). Apresenta na sua 

composição proteína de elevado valor biológico, reunindo todos os aminoácidos 

essenciais e, aproximadamente, 11% de lipídeos, sendo que o conteúdo de ácidos 

graxos saturados (AGS) é de 29% dos lipídeos totais e, de colesterol, 3,56 g/100g de 

parte comestível (Nepa, 2006). Contém, também na gema, altos teores de ácidos 

graxos monoinsaturados e poliinsaturados (AGP) e uma relação AGP/AGS mais 

favorável que outros alimento de origem animal (Souz-Soares & Siewerdt, 2005). 

O ovo apresenta uma fração lipídica muito elevada, que corresponde a 33% 

do peso da gema, sendo seus principais componentes os triglicerídeos, os 

fosfolipídeos, os ácidos graxos livres e o colesterol. Por isso, o ovo é apontado como 

um alimento com alto nível de colesterol, sendo desaconselhado o seu consumo 

frequente, principalmente por pessoas com problemas cardiovasculares (Oba et al., 

2005). 

2.2. Qualidade Física 

 

Como todos os produtos naturais de origem animal, o ovo também é 

perecível, e começa a perder qualidade interna momentos após a postura, caso não 

sejam tomadas medidas adequadas para sua conservação. Sendo assim, a perda de 

qualidade é um fenômeno inevitável que acontece de forma contínua ao longo do 

tempo e pode ser agravado por diversos fatores (Barbosa et al., 2008), dentre eles, a 

linhagem da ave, idade, doenças, manejo, nutrição, fatores ambientais entre outros 

(Alleoni e Antunes, 2001). 

Dentre os fatores que podem afetar a qualidade do ovo, destacam-se as 

condições de temperatura e umidade durante a estocagem. A temperatura elevada 

durante a estocagem determina uma redução na qualidade da albumina associada à 

perda de água e dióxido de carbono durante a estocagem (Cruz & Mota, 1996), pois 

acelera as reações físico-químicas levando a degradação da estrutura da proteína 

presente na albumina espessa, tendo como produto das reações a água ligada a 

grandes moléculas de proteínas que passa para a gema por osmose (Barbosa et. al, 

2008). O excesso de água na gema ocasiona um aumento da gema, levando a um 
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enfraquecimento da membrana vitelínica tornando-se maior e achatada quando 

quebrada em superfície plana (GONZALES & DE BLAS, 1991). 

Por terem seus constituintes protegidos pela casca, a qualidade do albúmen 

fica notória somente no momento da sua utilização pelo consumidor ou agroindústria, 

dependendo exclusivamente, da responsabilidade dos produtores em produzirem ovos 

de boa qualidade (Alleoni e Antunes, 2001). 

Existem cinco métodos para estimar a qualidade de ovos abertos, com bases 

quantitativas, relacionadas ao albúmen: altura da clara (Wilgus & Van Wagenen, 

1936); índice do albúmen (Heiman & Carver, 1936); índice da área do albúmen 

(Parsons & Mink, 1937); percentagem da clara espessa e fina (Holts & Almiquist, 

1932); e a unidade “Haugh” (Haugh, 1937). A unidade “Haugh” é uma expressão 

matemática que correlaciona o peso do ovo com a altura da clara espessa. De modo 

geral, quanto maior o valor da unidade “Haugh”, melhor a qualidade do ovo 

(Rodrigues, 1975). 
 

2.3 Composição Química 

 
2.3.1. Colesterol 

 
O colesterol é um componente dos produtos de origem animal, fazendo parte 

da estrutura das membranas celulares e participando da síntese de hormônios 

esteróides, do ácido biliar e da vitamina D (Novelo et al., 2006). A maior parte do 

colesterol endógeno é produzida pelo fígado. Sendo o colesterol dietético aquele 

encontrado em diferentes concentrações nos alimentos de origem animal (Novelo et 

al., 2006).  

O colesterol da gema do ovo é sintetizado no fígado das galinhas poedeiras e 

transportado para os folículos em desenvolvimento via lipoproteína de muito baixa 

densidade (VLDL), sendo depositado via endocitose mediada por receptor (Nimpf et. 

al., 1991). Vários estudos mostram que adição de colesterol na dieta de galinhas 

influencia o conteúdo de colesterol da gema do ovo (Hammad et. al, 1996). 

Diversos alimentos contêm colesterol, em maiores ou menores quantidades. 

O ovo é um alimento de alta digestibilidade e fácil absorção, porém, rico em gorduras 

e colesterol (Oliveira et al., 2004). A composição de ácidos graxos da gema do ovo 

pode ser alterada pela manipulação na dieta de aves (Hargis et al., 1991). 



	   17	  

Alguns trabalhos têm sido desenvolvidos na tentativa de reduzir os níveis de 

colesterol na carne e nos ovos. As principais linhas de pesquisas vêm tentando esta 

redução através da adição de certos ingredientes na alimentação das aves, os quais 

irão interferir na absorção ou na síntese de colesterol (Oba et. al, 2005). 

Sim & Bragg (1977), Holland et al. (1980), Hargis et al. (1991) e Mori et al. 

(1999) descreveram que a inclusão de óleos vegetais ricos em ácidos graxos 

poliinsaturados na ração de poedeiras pode reduzir a concentração de colesterol na 

gema e no plasma. No entanto, os resultados encontrados na literatura são 

contraditórios (Costa et al., 2008). 

O aumento do consumo de ovos e a utilização de suas vantagens nutricionais 

pela população dependem da qualidade do produto oferecido ao consumidor, 

determinada por um conjunto de características que podem influenciar o seu grau de 

aceitabilidade no mercado (Barbosa et al, 2008). 

A importância da oxidação do colesterol em alimentos se dá pelo fato de sua 

suscetibilidade química e, principalmente, em razão de os óxidos formados 

apresentarem propriedades biológicas deletérias, com características aterogênicas, 

citotóxicas, cancerígenas e mutagênicas, entre outras (Kendall et al., 1992; Peng et al., 

1991; Petrakis et al., 1981; Sevanian & Peterson, 1986; Sporer et al., 1982).  

Óxidos de colesterol não ocorrem em alimentos frescos, ou ocorrem em 

quantidade mínima, o que significa dizer que o processo oxidativo se dá durante o 

processamento e/ou armazenamento (Morales-Aizpurúa, Tenuta-Filho, 2002). 

Dezenas de óxidos de colesterol têm sido identificadas (Tai et al., 1999), sendo oito 

deles os mais frequentemente encontrados em alimentos (mencionados por seus 

nomes comuns, sistemáticos ou triviais, respectivamente): 7-cetocolesterol, 3β-

hidroxicolest-5-en-7-ona ou 7-ceto; 20-hidroxicolesterol, colest-5-en-3β,20-diol ou 

20-OH; 25-hidroxicolesterol, colest-5-en-3β,25-diol ou 25-OH; 7α-hidroxicolesterol, 

colest-5-en-3β,7α-diol ou 7α-OH; 7β-hidroxicolesterol, colest-5-en-3β,7β-diol ou 7β-

OH; colesterol-5,6α-epóxido, 5,6α-epóxido-5α-colestan-3β-ol ou 5,6α-epóxido; 

colesterol-5,6β-epóxido, 5,6β-epóxido-5β-colestan-3β-ol ou 5,6β-epóxido; e o 

colestanotriol, 5α-colestan-β,5,6β-triol ou triol (Tenuta-Filho et al., 2003). Devido aos 

tipos de óxidos de colesterol e estes serem formados devido ao armazenamento, 

possivelmente o uso de antioxidantes na dieta pode alterar o tipo de colesterol no ovo.  
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2.4. Antioxidantes naturais derivados de plantas 

Dos vários tipos de aditivos utilizados atualmente na Avicultura, o uso dos 

antioxidantes sintéticos tem sido questionado devido aos possíveis efeitos tóxicos e 

mutagênicos descritos na literatura (Pitaro et al, 2009). Por isto, vem aumentando o 

interesse pela utilização de antioxidantes naturais em substituição aos sintéticos pelo 

seu maior tempo de utilização. Os antioxidantes naturais protegem os óleos e gorduras 

contra a ação de radicais livres que iniciam e perpetuam a peroxidação lipídica, que 

consiste na principal forma de degradação dos compostos lipídicos (Castelo-Branco & 

Torres, 2011). 

Antioxidantes naturais, como ervas, estão sendo utilizadas como substituto 

de antioxidantes sintéticos com o objetivo de estabilizar as frações lipídicas de 

alimentos. Em alguns estudos foi comprovado que dietas suplementadas com alfa 

tocoferol revelaram um efeito benéfico na estabilidade lipídica de alimentos de 

origem animal, como carne de frango (Ajuyah et al., 1993) e ovos (Cherian et al., 

1996; Galobart et al., 1999), porém nem sempre o alfa tocoferol é derivado de plantas. 

2.4.1. Pacari 

Lafoensia pacari é uma planta de porte arbóreo, pertencente à família 

Lythraceae. Encontrada no cerrado, é conhecida popularmente como dedaleiro (SP), 

louro-da-serra (SC), mangava-brava (GO) ou dedal (MS), segundo Lorenzi (2002). 

Na medicina popular, as infusões de folhas são utilizadas como diaforética 

(Mendonça et al., 2006). A entrecasca macerada em água é usada para tratar úlceras e 

como cicatrizante (Guarim Neto, 2006; Souza & Felfili, 2006). Entre as populações 

indígenas Guarani e Kaiowá, os frutos da planta são utilizados para tratar pneumonia 

(Bueno et al., 2005). Dentre os compostos ativos presentes nos extratos estão os 

taninos, flavonoides, saponinas, esteroides triterpenóides e alcalóides (Santos et al., 

2009; Violante et al., 2009). A presença de substâncias com atividade antioxidante 

nas entrecascas de L. pacari motiva pesquisas para o desenvolvimento de produtos 

com a finalidade de tratamento ou prevenção do envelhecimento cutâneo (Campos et 

al., 2011) e na preservação dos lipídios. 
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Figura 3 Cascas de Pacari. Fonte: Luiza Maria C. S. Ribeiro (2013). 
 

2.4.2. Barbatimão 

Stryphnodendron barbatiman, popularmente conhecida como barbatimão, é 

uma planta medicinal rica em taninos que cresce no cerrado brasileiro, desde o Pará 

até o Planalto Central, alçando os estados de Minas Gerais e São Paulo (Felfili et al., 

1999). Esta espécie tem como sinonímias científicas Stryphnodendron adstringens 

(Mart.) Coville, Mimosa Vell. Barbadetiman Vell e Stryphnodendron ovobatum 

Menth. (Lorenzi, 1992). As propriedades farmacológicas do barbatimão estão 

diretamente relacionadas aos teores de taninos condensados encontrados nos extratos. 

Extratos e infusões preparados a partir da casca têm sido utilizados na medicina 

popular para o tratamento de distúrbios gastrointestinais, cicatrização de feridas, 

como anti-inflamatório, antimicrobiano e antioxidante (Guarim Neto, 1987; Lopes et 

al., 2005; Panizza et al., 1988). 

 

Figura 4 Sabonete com extrato de Barbatimão. Fonte: Luiza Maria C. S. Ribeiro (2013). 
	  

2.4.3. Sucupira  

A espécie Pterodon emarginatus conhecida popularmente como sucupira-

branca ou faveira é arbórea, nativa do cerrado brasileiro, podendo ser encontrada nos 

Estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul (Lorenzi, 2002). Os 

extratos alcóolicos feitos a partir das sementes de P. Emarginatus são usados 

popularmente como antirreumático, anti-inflamatório, depurativo e fortificante (Mors 
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et al., 1967). Estudos mostram uma ação protetora do óleo bruto extraído dos frutos 

de P. Emarginatus frente ao estresse oxidativo e nitrosativo induzido por exercícios 

agudos em ratos (Paula et al., 2005). 

 
Figura 5 Óleo de Sucupira. Fonte: Luiza Maria C. S. Ribeiro (2013). 
 

2.4.4. Copaíba 

As copaibeiras são árvores da família Leguminosae-Caesalpinoideae, de 

crescimento lento, alcançam de 25 a 40 metros de altura, podendo viver até 400 anos. 

O tronco é áspero, de coloração escura, medindo de 0,4 a 4 metros de diâmetro (Veiga 

JR. e Pinto 2002). Em termos biológicos, o óleo de copaíba é um produto de excreção 

ou desintoxicação do organismo vegetal e funciona como defesa da planta contra 

animais, fungos e bactérias (Pontes et al., 2003). O óleo extraído do seu tronco é 

constituído, principalmente, por ácido copaífero e cariofileno, além de outros 

sesquisterpenos (Rio & Desmarchelier 2001, Lima 2003). São atribuídas ao óleo de 

copaíba as propriedades anti-inflamatórias, antitumoral, cicatrizante e antioxidante. 

 

Figura 6  Óleo de Copaíba. Fonte: Luiza Maria C. S. Ribeiro (2013). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1. Extratos e Óleos 

Os extratos alcoólicos usados no experimento (barbatimão e pacari) foram 

produzidos através da extração usando as cascas das plantas. Já o óleo de copaíba foi 

adquirido de cooperativa extrativistas, assim como os endocarpos alados de sucupira, 

usados para a produção do óleo. O óleo de copaíba foi extraído diretamente do seio 

lenhoso do caule das árvores, e o óleo de sucupira foi obtido por compressão das 

sementes à frio.  

Todos os extratos alcoólicos e os óleos foram produzidos, analisados quanto à 

pureza e padronizados pelo Laboratório de Pesquisa em Produtos Naturais da 

Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás (UFG), em colaboração. 

Para os extratos alcoólicos, foi feita a quantificação dos taninos totais, sendo obtidos 

valores de 43,6% para o extrato de barbatimão e de 35% para o extrato de pacari. Para 

os óleos, foi feito o doseamento dos teores de β-cariofileno, sendo obtidos valores de 

21,31% para o óleo de copaíba e 7,36% para o óleo de sucupira. 

 

3.2. Experimentos De Campo 

Foram realizados dois experimentos de campo conduzidos na granja experimental 

do Departamento de Produção Animal da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG, 

sendo que, no experimento 1, as aves foram alimentadas com rações contendo extratos 

de barbatimão e pacari e, no experimento 2, as aves receberam rações contendo os 

óleos de copaíba e de sucupira. 

Em ambos os experimentos, os ovos foram coletados e transportados sob 

refrigeração até o Laboratório de Nutrição Animal (LNA), localizado na Fazenda 

Água Limpa pertencente à Universidade de Brasília, onde foram conduzidas as 

análises físicas e químicas, conforme descrito a seguir.  

 

 
Figura 7 Ovos armazenados na câmara fria. Fonte: Luiza Maria C. S. Ribeiro (2013). 
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3.2.1. Experimento I 

 
Foram utilizadas 140 aves da linhagem Isa-Brown, alimentadas à vontade 

com rações elaboradas à base de milho e farelo de soja, balanceadas para suprir os 

níveis nutricionais para a fase de produção, segundo Rostagno et al. (2005). As aves 

foram distribuídas em 5 tratamentos  nutricionais, que consistiram da suplementação 

das rações com extratos de barbatimão e pacari, sendo: dieta sem adição de 

antioxidantes (CON); dieta com 0,01% de extrato de barbatimão (BA 0,01); dieta com 

0,03% de extrato de barbatimão (BA 0,03); dieta com 0,01% de extrato de pacari (PA 

0,01); dieta com 0,03% de extrato de pacari (PA 0,03).  

A coleta dos ovos foi efetuada na 31a semana de idade das poedeiras, durante 

3 dias consecutivos, sendo coletados todos os ovos do dia. Os ovos foram 

armazenados sob refrigeração durante a coleta e transporte  até o LNA. 

 
 
3.2.2. Experimento II 

 

Foram utilizadas 140 aves da linhagem Isa-Brown, alimentadas à vontade com 

rações elaboradas à base de milho e farelo de soja, balanceadas para suprir os níveis 

nutricionais para a fase de produção, segundo Rostagno et al. (2005). Os tratamentos 

nutricionais consistiram da suplementação com óleos de Copaíba e Sucupira, 

distribuídos em 5 tratamentos nutricionais, sendo: dieta sem adição de antioxidantes 

(CON); dieta com 0,03% de óleo de Sucupira (SU 0,03); dieta com 0,06% de óleo de 

sucupira (SU 0,06); dieta com 0,03% de óleo de copaíba (CO 0,03) e dieta com 0,06% 

de óleo de copaíba (CO 0,06). 

A coleta dos ovos foi efetuada na 37a semana de idade das poedeiras, durante 3 

dias consecutivos, sendo coletados todos os ovos do dia. Os ovos foram armazenados 

sob refrigeração durante a coleta e transporte  até o LNA. 

 

 
Figura 8 Ovos em temperatura Ambiente. Fonte: Luiza Maria C. S. Ribeiro (2013). 
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3.3 Análises da Qualidade Física 

As análises da qualidade física dos ovos foram efetuadas no primeiro dia 

após o recebimento, no LNA. As análises foram realizadas individualmente, sendo 

que foram efetuadas em 3 ovos por tratamento. Sendo que os ovos foram pesados, 

antes do início das análises de qualidade física. 

 

3.3.1. Análises de altura e de diâmetro de albúmen e gema 
 

 O diâmetro da gema foi aferido com o uso de paquímetro digital da marca 

“Vonder” em mm, como ilustra a figura 9. As leituras foram efetuadas em duplicata, 

sendo calculado o valor médio posteriormente. 

 
Figura 9 Medida do diâmetro da gema com paquímetro digital. Fonte: Luiza Maria C. S. Ribeiro 
(2013).	  
 

A altura de albúmen e da gema foram aferidas em mm, utilizando-se um 

micrômetro, como ilustra a figura abaixo. Para a medição da altura do albúmen foi 

padronizado o posicionamento do equipamento à distância de 1 cm da gema. Para a 

medição da altura da gema, o equipamento foi posicionado na porção central da gema. 

        
Figura 10 Medida da altura do albúmen. Fonte: Luiza Maria C. S. Ribeiro (2013). 
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Figura 11 Medida da altura da gema. Fonte: Luiza Maria C. S. Ribeiro (2013). 
 

3.3.2 Casca 
	  

As cascas foram lavadas com água para facilitar a retirada das membranas 

interna e externa da casca. Essas foram secas sob temperatura ambiente durante 24 

horas. Após as cascas foram pesadas separadamente em balança de precisão.  

 

            
Figura 12 Pesagem das cascas. Fonte: Luiza Maria C. S. Ribeiro (2013). 
 

3.3.3 Albúmen e gema 
 

Após as medições de qualidade interna, a gema foi separada do albúmen 

utilizando um separador de gemas manual. Todas as gemas foram pesadas 

individualmente, utilizando uma placa de Petri de vidro, em uma balança digital para 

o cálculo do peso do albúmen (por diferença) e das porcentagens de albúmen, gema e 

casca em relação ao peso do ovo. Como descrito abaixo: 

%Gema = (Peso da gema ÷ Peso do ovo) x 100 

%Albúmen = (Peso do albúmen ÷ Peso do ovo) x 100 

%Casca = (Peso da casca ÷ Peso do ovo) x 100 
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Figura 13 Separação da gema e pesagem. Fonte: Luiza Maria C. S. Ribeiro (2013). 

	  
3.3.4 pH 

 
O pH é um fator de grande influência na qualidade e na segurança dos 

alimentos. A simples determinação do pH em determinados alimentos pode fornecer 

uma indicação de seu grau de deterioração ou de maturação, como as frutas, por 

exemplo (RAMOS e GOMIDE, 2012). O pH do albúmen e da gema foram aferidos 

em um “pool” de 3 gemas e albumens, utilizando o pHmêtro portátil (marca Testo, 

modelo 205) após calibração, conforme ilustra a figura abaixo.  

 
Figura 14 Aferição do pH da gema e albúmen utilizando pHmêtro portátil digital. Fonte: Luiza 
Maria C. S. Ribeiro (2013). 

 

	  
Figura 15 pHêmtro digital com as soluções padrão de pH 4 e 7. Fonte: Luiza Maria C. S. Ribeiro 
(2013). 

 
3.3.5 Cor 

	  
Uma das razões de se analisar a cor objetivamente é a de se obter uma base 

para as avaliações visuais, conferindo evidências imparciais de efeitos de tratamentos 
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que podem ser estatisticamente analisados (RAMOS e GOMIDE, 2012). Duas escalas 

de cor são comumente usadas na indústria de alimentos: a “Hunter Lab” (valores L, a, 

b) e a “CIELAB” (valores L*, a*, b*). Ambas se correlacionam muito bem com as 

análises sensoriais, no entanto, as coordenadas luminosidade (L ou L*), índice de 

vermelho (a ou a*) e índice de amarelo (b ou b*) apenas diferem na denotação e na 

fórmula (cálculo matemático) de obtenção (RAMOS e GOMIDE, 2012). A cor da 

gema foi aferida utilizando-se um colorímetro portátil (marca Konica-Minolta) 

ilustrado na figura abaixo, utilizando-se as variáveis L*, a* e b*.  

 
Figura 16 Aferição da cor da gema com colorímetro. Fonte: Luiza Maria C. S. Ribeiro (2013). 

 
 

	  
Figura 17 Colorímetro. Fonte: Luiza Maria C. S. Ribeiro (2013). 
 

3.3.6. Unidade Haugh 
 

A unidade Haugh (UH) é uma expressão matemática que correlaciona o peso 

do ovo com a altura da clara espessa (Alleoni & Antunes, 2001). O uso da UH tem 

sido aceito como medida da qualidade do ovo em diversas pesquisas sobre a 

qualidade de ovos. O programa de Controle de Qualidade dos ovos para consumo 

preconizado pelo “United States Departamento of Agriculture” (“USDA”) recomenda 

que ao chegar para o consumidor os ovos considerados de excelente qualidade (AA) 

devem apresentar valores de UH superiores a 72; ovos de qualidade alta (A), entre 55 

a 72 UH; ovos de qualidade média (B), superiores a 30 UH; e finalmente, ovos de 

baixa qualidade, com valores de UH inferiores aos últimos (Morais, 1995). De modo 
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geral, quanto maior o valor da unidade “Haugh”, melhor a qualidade do ovo 

(Rodrigues, 1975).  

A unidade UH foi calculada em todos os ovos do experimento, utilizando-se 

a fórmula descrita por Cotta (1997): 

UH = 100 Log (h – 1,7p + 7,6), onde: 

h: altura do albúmen denso (mm) 

p: peso do ovo (g) 

3.4 Análises da composição química da albúmen e da gema 

3.4.1.  Determinação de Colesterol em ovos por um método enzimático 
 

Para a determinação do colesterol foi adotado o método enzimático, segundo 

descrito por Mazalli et al. (2003); Saldanha et al. (2004) e Nogueira & Bragagnolo 

(2002), utilizando-se um “pool” de 4 gemas de cada tratamento. Os ovos foram 

cozidos por 5 minutos contados após a ebulição e as gemas foram separadas da clara e 

homogenizadas.  

Pesou-se 0,25 g de amostra de gema em um tubo, foi adicionado 10 ml de KOH 

2% em etanol absoluto e uma barra magnética, e este foi aquecido em banho de água 

(500C) com agitação por 2 horas. Foi utilizado 5 ml de água destilada para resfriar até 

a temperatura ambiente. Após isto, foi extraído por 3 vezes com 10 ml de hexano 

agitando em vortex por 1 minuto, sendo recolhida a fase de hexano em tubo de ensaio 

(3 vezes). Em um outro frasco recolheu-se 0,5 ml de extrato de hexano, que foi 

evaporado completamente sob N2. Diluiu-se esta amostra em isopropanol e agitou em 

vortex, seguido da adição de 3 ml do reativo enzimático (kit Bioclin K083 Colesterol 

monoreagente). As amostras foram aquecidas em banho-maria (370C) por 10 minutos 

e a leitura da absorbância foi efetuada usando espectrofotômetro (marca Gehaka, 

modelo UV-340G) ao comprimento de onda de 499 nm. 

Os valores de colesterol foram calculados utilizando-se com base em uma 

curva padrão que foi construída usando o padrão de colesterol da marca SUPELCO 

Analytical – Cholesterol nas concentrações de 0,04, 0,08, 0,12, 0,16, 0,20 e 0,24 

mg/ml diluídas em clorofórmio. 

3.4.2 Umidade 
	  

A Umidade foi realizada em um “pool” de 4 ovos por tratamento do 

experimento, porém foram realizadas separadamente para a gema e albúmen. Para o 

cálculo da umidade foi inicialmente realizada e calculada a matéria seca da matéria 
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natural, como descrito por AOAC (1990). Após o obtenção da matéria seca foi feito o 

cálculo: 

Umidade = 100% - %Matéria Seca 

3.4.3 Cinzas 
	  

As cinzas também foram analisadas em separado para a gema e o albúmen, 

utilizando o método gravimétrico descrito por AOAC (1990). Os valores foram 

expressos na matéria natural. 

 

3.4.4 Proteína Bruta 
	  

A avaliação do teor de proteína bruta da gema e do albúmen foi feita em 

separado, pelo método de destilação e titulação ou método Kjedahl (AOAC, 1990). 

Os valores foram expressos na matéria natural. 

 

 
 

%PB (MS) = [%P ÷ %ASE] x 100 

%PB (MN) = [%PB (MS) ÷ %ASA] x 100 

 

ASA = amostra seca em estufa de 650C 

ASE = amostra seca em estufa de 1050C 

MS = matéria seca 

MN = matéria natural 

PB = proteína bruta 

 

3.5 Análise Estatística 

As médias dos dados obtidos foram comparadas utilizando-se o PROC GLM  

(SAS Institute, 2009) através do teste de Tukey, com significância de 5%. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1. Experimento I – Barbatimão e Pacari 

 
Na Tabela 1, podemos observar os valores médios do teor de colesterol e de 

cor (L*, a* e b*) para os ovos do experimento 1. Vale ressaltar que os valores de 

colesterol encontrados neste experimento encontram-se acima dos valores observados 

na literatura por Biscaro  et al. (2006) e por Oba et al. (2005), em torno de 1288,6 

mg/100g e 1682 mg/100g.  

Nota-se também que o teor de colesterol foi influenciado  pelos tratamentos, 

sendo que a adição de pacari (PA 0,1 e PA 0,3) resultou em valores 

significativamente menores (P<0,05) do que os encontrados no controle e com a 

adição do Barbatimão, indicando que o colesterol pode ser influenciado pela 

composição da dieta, como descrito por Biscaro et al. (2006).  

Quando comparados os valores de cor apresentados na Tabela 1, observamos 

que os valores de L*, a*, e b* foram semelhantes aos encontrados por Biscaro et al. 

(2006), mas não  foram influenciados pelos tratamentos experimentais.  
Tabela 1. Valores médios de colesterol (Col) em g/100g, cor (L*, a*,b*) e respectivos 
desvios-padrão em amostras de gema (n=6). 

   Cor (n=9)  
Trat.* Col  L* a* b* 
CON 3,25 ± 0,21a 65,90 ± 1,19 -3,00 ± 0,34 57,89 ± 2,64 

BA 0,01 3,44 ± 0,16a 64,34 ± 2,91 -3,94 ± 0,72 51,32 ± 4,42 

BA 0,03 3,15 ± 0,19a 65,66 ± 2,35 -2,92 ± 1,14 57,54 ± 0,49 

PA 0,01 2,89 ± 0,06b 67,30 ± 0,88 -4,02 ± 0,41 55,93 ± 0,83 

PA 0,03 2,89 ± 0,22b 67,07 ± 0,59 -3,89 ± 1,93 55,39 ± 5,39 

*CON = controle; BA 0,1 = ração contendo 0,01% de extrato de Barbatimão; BA 0,3 = ração contendo 
0,03% de extrato de Barbatimão; PA 0,01 = ração contendo 0,01% de Pacari; PA 0,03 = ração 
contendo 0,03% de extrato de Pacari. 
 

Os valores do peso do ovo e das porcentagens de gema, de albúmen e de 

casca podem ser observados na Tabela 2, estes não diferiram significativamente entre 

os tratamentos, e estão de acordo com os padrões de normalidade levando em 

consideração a idade e linhagem das aves, sendo semelhantes aos encontrados por 

Faria et al. (2007) e Cupertino et al. (2009).  

Os tratamentos não afetaram significativamente os valores de UH (P>0,05), 

que estão de acordo com os valores esperados, de acordo com Oliveira et al. (2010) 

para ovos frescos. Era esperado que estas variáveis não fossem influenciadas, pois os 

ovos foram coletados e analisados dentro de 24 horas, seria diferente se as análises 

fossem realizadas ao longo do armazenamento. 
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Tabela	  2. Valores médios de peso do ovo (P OVO), porcentagem da gema (%Gema), 
porcentagem do albúmen (%Albúmen), porcentagem de casca (%Casca), Unidade 
Haugh (UH) e respectivos desvios-padrão em amostras de ovos (n=3). 
Trat.* P OVO (g) %Gema %Albúmen %Casca UH 
CON 61,45 ± 2,16 25,31 ± 1,21 65,63 ± 0,88 9,06 ± 1,00 95,20 ± 9,50 

BA 0,01 57,13 ± 4,32 26,14 ± 2,30 64,20 ± 2,60 9,65 ± 0,39 91,29 ± 3,34 
BA 0,03 56,76 ± 3,10 24,10 ± 1,41 65,71 ± 2,08 10,19 ± 0,69 100,40 ± 3,80 
PA 0,01 55,58 ± 4,13 24,39 ± 1,16 65,50 ± 1,08 10,11 ± 0,44 87,71 ± 2,20 
PA 0,03 54,73 ± 0,67  25,02 ± 2,04 64,67 ±1,88 10,30 ± 0,40 100,82 ± 6,81 
*CON = controle; BA 0,01 = ração contendo 0,01% de extrato de Barbatimão; BA 0,03 = ração 
contendo 0,03% de extrato de Barbatimão; PA 0,01 = ração contendo 0,01% de Pacari; PA 0,03 = 
ração contendo 0,03% de extrato de Pacari. 
 

Na Tabela 3 pode-se observar os valores médios dos teores de cinzas e de 

umidade obtidos para as amostras de gema e albúmen. Para as cinzas, os valores 

encontrados são semelhantes aos da literatura (CBNA, 2002) e não diferiram 

estatisticamente entre os tratamentos.  

Os valores de umidade da gema estão um pouco abaixo dos valores 

encontrados na literatura (Torres et al., 2000), que giram em torno de 50%. Da mesma 

forma, os valores de umidade do albúmen estão de acordo com os valores encontrados 

na literatura (Torres et al., 2000), em torno de 87%. De uma maneira geral, a adição 

dos extratos de barbatimão e pacari proporcionaram menores valores de umidade da 

gema e de umidade do albúmen (P<0,05), exceto para BA 0,01. 

Tabela 3. Valores médios de teor de umidade da gema (Umidade Ge, %), umidade do 
albúmen (Umidade Al, %), teor de cinzas da gema (Cinzas Ge, %), teor de cinzas do 
albúmen (Cinzas Al, %), e respectivos desvios-padrão em amostras de ovos na matéria 
natural (n=2). 

Trat.* Umidade Ge %Cinzas Ge Umidade Al %Cinzas Al 
CON 44,76 ± 0,03b 2,00 ± 0,02 88,79 ± 0,01a 0,76 ± 0,01 

BA 0,01 46,08 ± 0,10a 2,04 ± 0,03 87,75 ± 0,03c 0,73 ± 0,00 
BA 0,03 44,11 ± 0,00c 2,09 ± 0,16 88,01 ± 0,02b 0,73 ± 0,01 
PA 0,01 44,38 ± 0,17bc 1,89 ± 0,11 88,11± 0,02b 0,72 ± 0,01 
PA 0,03 44,19 ± 0,00c 1,88 ± 0,23 88,07 ± 0,02b 0,78 ± 0,03 
*CON = controle; BA 0,01 = ração contendo 0,01% de extrato de Barbatimão; BA 0,03 = ração 
contendo 0,03% de extrato de Barbatimão; PA 0,01 = ração contendo 0,01% de Pacari; PA 0,03 = 
ração contendo 0,03% de extrato de Pacari. 
 

Na Tabela 4 observamos os valores de proteína bruta e pH do albúmen e da 

gema. Os valores médios encontrados para a proteína bruta da gema e do albúmen 

estão um pouco acima dos relatados na literatura, segundo CBNA (2002), que são de 

cerca de 13% e 9,5%, respectivamente, para a gema e albúmen. Os valores médios de 

proteína da gema não diferiram estatisticamente, mas os do albúmen foram superiores 

(P<0,05) para os tratamentos com barbatimão e pacari em relação ao CON, o que 

pode ser um reflexo dos menores teores de umidade encontrados nestes ovos.  
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Os valores de pH da gema e albúmen, também estão equivalentes aos 

encontrados na literatura (pH da gema = 8,5 a 9,8 e pH do albúmen = 6,0 a 7,0), 

segundo CBNA (2002) na literatura (Souza et al., 1994).  

Tabela 4. Valores médios do teor de proteína bruta da gema (PB Ge, %),  proteína 
bruta do albúmen (PB Al, %), pH  da gema (pH Ge), pH do albúmen (pH Al) e 
respectivos desvios-padrão em amostras de ovos na matéria natural. 

Trat.* %PB Ge (n=2) %PB Al (n=2) pH Ge (n=1) pH Al (n=1) 
CON 20,87 ± 0,05 10,43 ± 0,03c 5,97 8,58 

BA 0,01 19,98 ± 0,12 11,39 ± 0,09a 6,08 8,54 
BA 0,03 21,02 ± 0,13 11,22 ± 0,05a 6,26 8,33 
PA 0,01 20,05 ± 0,04 10,93 ± 0,01b 5,94 8,69 
PA 0,03 19,88 ± 0,09 11,23 ± 0,06a 5,89 8,50 

*CON = controle; BA 0,01 = ração contendo 0,01% de extrato de Barbatimão; BA 0,03 = ração 
contendo 0,03% de extrato de Barbatimão; PA 0,01 = ração contendo 0,01% de Pacari; PA 0,03 = 
ração contendo 0,03% de extrato de Pacari. 
 

4.2 Experimento II – Copaíba e Sucupira   

 
Na Tabela 5 encontramos os valores médios do teor de colesterol e da 

avaliação de cor (L*, a* e b*) para as amostras de gemas dos ovos coletados no 

experimento 2. De uma maneira geral, não foram observadas diferenças significativas 

entre os tratamentos para nenhuma das variáveis estudadas. Da mesma forma que 

relatado no exp. 1, os valores obtidos para o colesterol neste estudo (Col) foram 

superiores aos relatados na literatura por Biscaro & Brazaca (2006) e Oba et al. 

(2005). Já para a avaliação da cor,  os valores encontrados para L* encontram-se 

dentro do  esperado observado anteriormente, entretanto os valores de a* e b* 

encontram-se acima dos valores descritos na literatura (Biscaro & Brazaca (2006)). 

Em comparação com o experimento 1, observa-se que os valores de a* (pigmento 

vermelho) indicam que as gemas apresentavam uma coloração menos avermelhada, 

assim como os valores de b* (pigmento amarelo) , o que pode estar relacionado à 

dieta das aves, que foi produzida em momentos diferentes a partir de diferentes lotes 

de milho, por exemplo. Contudo, não foi verificado efeito significativo (P>0,05) dos 

tratamentos de copaíba ou sucupira sobre as variáveis de cor dos ovos. 
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Tabela 5. Valores médios de colesterol (Col) em g/100g (n=6), cor (L*, a*,b*) e 
respectivos desvios-padrão em amostras da gema. 

   Cor (n=9)   
Trat.* Col (g/100g) L* a* b* 
CON 3,43 ± 0,18 67,77 ± 1,65 -7,25 ± 0,10 40,90 ± 3,13 

CO 0,03 3,17 ± 0,42 67,98 ± 3,98 -7,07 ± 0,60 39,20 ± 3,03 

CO 0,06 3,45 ± 0,33 69,62 ± 1,16 -7,12 ± 0,15 40,36 ± 4,09 

SU 0,03 3,36 ± 0,44 70,98 ± 2,90 -6,79 ± 0,77 45,47 ± 2,71 

SU 0,06 3,49 ± 0,18 67,21 ± 1,12 -6,60 ± 0,21 42,98 ± 3,95 

*CON = controle; CO 0,03 = ração contendo 0,03% de óleo de Copaíba; CO 0,06 = ração contendo 
0,06% de óleo de Copaíba; SU 0,03 = ração contendo 0,03% de óleo de Sucupira; SU 0,06 = ração 
contendo 0,06% de Sucupira. 
 

Os valores médios de peso do ovo e %Casca (Tabela 6) não diferiram 

estatisticamente (P>0,05) entre os tratamentos e são semelhantes aos relatados por 

Cupertino et al. (2009). Da mesma forma,  %Gema e %Albúmen  não diferiram 

significativamente entre os tratamentos, e estão de acordo com os padrões de 

normalidade levando em consideração a idade e linhagem das aves, uma vez que 

foram semelhantes aos encontrados por Faria et al. (2007).  

Para UH  verificamos que os valores médios encontrados neste estudo são 

semelhantes aos descritos por Oliveira et al. (2010) e não foram influenciados pelos 

tratamentos (P>0,05). Vale ressaltar que esse fato era esperado,  pois os ovos foram 

coletados e analisados em 24 horas, ou seja, eram ovos frescos. 
Tabela 6. Valores médios de porcentagem da gema (%Gema), porcentagem do albúmen 
(%Albúmen), porcentagem de casca (%Casca), Unidade Haugh (UH) e respectivos 
desvios-padrão em amostras de Ovos (n=3). 

*CON = controle; CO 0,03 = ração contendo 0,03% de óleo de Copaíba; CO 0,06 = ração contendo 
0,06% de óleo de Copaíba; SU 0,03 = ração contendo 0,03% de óleo de Sucupira; SU 0,06 = ração 
contendo 0,06% de Sucupira. 
 

Na Tabela 7 pode-se observar os valores de umidade e cinzas da gema e do 

albúmen. Para a umidade da gema, foram encontrados valores médios inferiores aos 

descritos na literatura (Torres et al., 2000) de uma maneira geral, e foi verificado um 

efeito significativo dos tratamentos (P<0,05), sendo que o tratamento CO 0,06 

apresentou maior valor. Os valores de umidade do albúmen estão de acordo com os 

Trat.* P OVO (g) %Gema %Albúmen %Casca UH 
CON 57,10 ± 0,99 23,33 ± 0,73 67,00 ± 0,89 9,67 ± 1,46 88,77 ± 1,30 

CO 0,03 54,08 ± 5,00 23,42 ± 1,63 66,82 ± 2,01 9,76 ± 0,48 99,52 ± 4,85 
CO 0,06 57,62 ± 1,04 25,36 ± 0,05 64,94 ± 1,51 10,43 ± 0,37 94,93 ± 3,03 
SU 0,03 55,74 ± 3,77 23,38 ± 2,21 66,57 ± 1,62 10,05 ± 0,70 93,38 ± 6,57 
SU 0,06 53,36 ± 1,43 24,84 ± 0,52 64,84 ± 0,96 10,32 ± 0,68 92,32 ± 0,58 
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valores encontrados na literatura (Torres et al., 2000) e também apresentaram 

diferenças estatísticas, sendo o controle e o CO 0,06 com maiores valores de umidade.  

Para os valores médios de cinzas da gema e do albúmen, os valores foram 

semelhantes aos descritos na literatura (CBNA, 2002) e não diferiram estatisticamente 

entre os tratamentos estudados. 
Tabela 7. Valores médios de umidade da gema (Umidade Ge, %), teor de cinzas da gema 
(Cinzas Ge, %), umidade do albúmen (Umidade Al, %), teor de cinzas do albúmen 
(Cinzas Al, %) e respectivos desvios-padrão em amostras de ovos na matéria natural 
(n=2). 

Trat* Umidade Ge Cinzas Ge Umidade Al Cinzas Al 
CON 40,29 ± 0,06cd 2,14 ± 0,01 88,08 ± 0,02a 0,77 ± 0,03 

CO 0,03 40,58 ± 0,04bc 2,20 ± 0,06 87,43 ± 0,01b 0,78 ± 0,01 
CO 0,06 42,13 ± 0,11a 2,02 ± 0,10 88,00 ± 0,04a 0,76 ± 0,01 
SU 0,03 40,10 ± 0,11d 2,10 ± 0,13 86,77 ± 0,05d 0,79 ± 0,01 
SU 0,06 40,84 ± 0,03b 2,13 ± 0,04 87,16 ± 0,03c 0,79 ± 0,03 
*CON = controle; CO 0,03 = ração contendo 0,03% de óleo de Copaíba; CO 0,06 = ração contendo 
0,06% de óleo de Copaíba; SU 0,03 = ração contendo 0,03% de óleo de Sucupira; SU 0,06 = ração 
contendo 0,06% de Sucupira. 
 

Conforme discutido no exp. 1, os valores encontrados para PBGe e PBAl 

(Tabela 8) estão um pouco acima  dos valores esperados, segundo CBNA (2002).  

Além disso, os teores de PB foram afetados significativamente pelos tratamentos 

(P<0,05), sendo que o maior valor de PBGe foi para o tratamento CO 0,03 e de PBAl 

foi para a SU 0,03, o que parece estar relacionado às variações nos teores de umidade 

da gema e do albúmen. 	  
Tabela 8. Valores médios do teor de proteína bruta da gema (PB Ge, %),  proteína 
bruta do albúmen (PB Al, %), pH  da gema (pH Ge), pH do albúmen (pH Al) e 
respectivos desvios-padrão em amostras de ovos na matéria natural. 

Trat* PB Ge (n=2) PB Al (n=2) pH Ge (n=1) pH Al (n=1) 
CON 21,68 ± 0,08c 11,23 ± 0,00e 5,91 8,33 

CO 0,03 22,24 ± 0,01a 11,83 ± 0,02c 5,90 8,51 

CO 0,06 21,73 ± 0,07c 11,47 ± 0,02d 5,93 8,15 

SU 0,03 21,97 ± 0,12b 12,39 ± 0,01a 5,97 8,44 

SU 0,06 21,71 ± 0,10c 12,06 ± 0,03b 6,05 8,57 

*CON = controle; CO 0,03 = ração contendo 0,03% de óleo de Copaíba; CO 0,06 = ração contendo 
0,06% de óleo de Copaíba; SU 0,03 = ração contendo 0,03% de óleo de Sucupira; SU 0,06 = ração 
contendo 0,06% de Sucupira. 
 

Conforme o esperado, os valores obtidos para o pH da gema e do albúmen 

estão semelhantes aos encontrados na literatura (Souza et al., 1994) para ovos frescos, 

tendo valores entre 6,0 e 7,0 para pHGe e entre 8,5 e 9,8 para pH Al (CBNA, 2002). 

Vale ressaltar que os valores de pH do albúmen somente teriam sido diferenciados 
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caso o experimento avaliasse o armazenamento. Foi verificado por Brooks & Taylor 

(1955), Sharp & Powell (1931), que após três dias de estocagem a 30C o pH do 

albúmen foi de 9,18, após 21 dias, 9,4. O aumento no pH do albúmen é devido a 

perda de dióxido de carbono através dos poros (Souza et al., 1994). O pH é 

dependente do equilíbrio entre o dióxido de carbono dissolvido, íon bicarbonato, íon 

carbonato e proteínas (Brooks et al., 1938). 
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5. CONCLUSÃO 

A suplementação dos extratos alcoólicos de barbatimão e pacari e dos óleos 

de sucupira e copaíba na alimentação de poedeiras provocaram algumas modificações 

na composição química dos ovos, tais como o teor de colesterol total, nos tratamentos 

de Pacari, que apresentaram menores valores em relação aos demais tratamentos.  As 

demais características físicas não foram influenciadas, pois os ovos foram analisados 

pouco tempo após a coleta, sendo necessária uma nova avaliação desses tratamentos 

dentro de um período maior de armazenamento. Os resultados também demonstram 

que não houve melhora da qualidade dos ovos de uma maneira geral. No entanto, 

mais estudos precisam ser conduzidos para comprovar estes indícios, especialmente 

quanto aos teores de colesterol e proteína bruta. 
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