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OVO, “HERÓI OU VILÃO” 
 

Por Sara Sacur, Susana Sinde – Nutricionistas 

 

 

Em termos de constituição física, na figura 1 está esquematizado como o 

ovo é dividido. Além disso, possui outras partes em menor volume, como o 

disco germinativo, a calaza, a câmara-de-ar, a cutícula e as membranas da 

casca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASCA 

 

 A casca é considerada o invólucro natural do ovo, sendo constituída por 

um complexo de substâncias orgânicas e minerais. A sua composição é 

maioritariamente formada por carbonato de cálcio (98,8%), carbonato de 

magnésio (0,9%) e o restante é de fosfato de cálcio (0,9%). Para além disso, a 

casca contém poros que permitem que haja trocas gasosas entre o meio 

interno e o meio externo do ovo, ou seja, possibilita a entrada de oxigénio e 

saída de gases (3). Estes poros são cobertos por uma cutícula composta de cera 

que protege o ovo da perda excessiva de água. 

Casca 10% 

 

 

 

 

Clara - 31% 

 

 

 

Gema- 31% 

Figura 1. Constituição física do ovo. 
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 Alguns estudos evidenciam a importância do cálcio da casca do ovo na 

alimentação. A casca de ovo triturada finamente, sob a forma de farinha, pode 

ser uma boa fonte de cálcio e contribuir para as necessidades deste mineral, 

nomeadamente quando há restrição ou intolerância a produtos lácteos. 

 A farinha de casca de ovo pode ser utilizada para fortificar alimentos, 

pois, além de ser uma fonte de cálcio de boa qualidade nutricional, é de fácil 

aquisição, de simples preparo e baixo custo.   

 Uma colher de sopa de farinha de casca de ovo equivale 

aproximadamente à quantidade de cálcio presente em 200 ml de leite (250 mg 

cálcio). 

 

CLARA 

 

 A clara ou albúmen é composta por 88,5% de água, 13,5% de proteínas, 

vitaminas do complexo B, A e D e ainda traços de gorduras (4). A clara possui 

também pequenas quantidades de glicoproteínas, glicose e sais minerais. As 

principais proteínas presentes na clara são: ovalbumina, conalbumina, 

ovomucóide, ovomucina e lisozima. De todas as proteínas a ovalbumina e a 

conalbumina representam 70% do total e são responsáveis pela gelatinização 

da clara (5). 

Além disso, a clara é constituída por três camadas, que se diferenciam 

quanto à sua viscosidade e propriedades: a clara espessa, a clara líquida e as 

calazas. Quando se abre um ovo, a clara líquida é aquela que fica espalhada 

pela superfície plana enquanto a clara espessa é a que está mais perto da 

gema (5). As calazas encontram-se aderidas à membrana vitelina da gema, e 

dilatam para as extremidades. Esta estrutura apresenta como função manter a 

gema centrada no interior do ovo impedindo que esta se desloque. 

Devido ao seu elevado teor em proteínas de alto valor biológico, esta 

pode substituir os produtos lácteos nas pequenas refeições. 
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GEMA 

 

 A gema é uma emulsão de gordura em água, envolta pela membrana 

vitelina, composta por um terço de proteínas (16%), dois terços de lípidos 

(34%), vitaminas solúveis em lípidos A, D, E e K, glicose, lecitina e sais 

minerais. A porção lipídica é constituída por 66% de triglicerídeos, 28% de 

fosfolípidios e 5% de colesterol (6). 

A gema do ovo contém omega-3, que é uma gordura polinsaturada 

excelente para o cérebro. Contém também colesterol, mas vários estudos 

defendem que este colesterol não é tão bem absorvido como o da carne ou do 

peixe. No entanto quando é necessário alguma restrição alimentar de colesterol 

é essencial limitar a ingestão de outros alimentos ricos em colesterol na mesma 

refeição e durante o resto do dia. 

 

COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL DO OVO DE GALINHA 

Um ovo de tamanho “S” (aproximadamente 50 g) é constituído por 

aproximadamente 33g de água, 7.5g de proteína e 5.4g de lípidos o que se 

traduz em aproximadamente 75kcal (7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Constituição do ovo em macronutrientes.  
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A clara representa 60% do peso do ovo sendo constituído 

maioritariamente por água, aproximadamente 87,4 g, e é onde se pode 

encontrar a albumina. Quando comparada com a gema, a clara tem menos 

calorias. 

Tradicionalmente a gema do ovo, “ gemada”, é utilizada como um 

suplemento vitamínico para “dar força” para quem tem anemia. Mas na 

realidade, a quantidade de Ferro presente na gema é insuficiente para 

funcionar como suplemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na roda dos alimentos o ovo encontra-se no grupo da “Carne, Pescado 

e Ovos”, podendo ser incluído nas 2 refeições principais. Contudo, esta deve 

ser alternada, ou seja, quando consumir ovo às refeições principais não deve 

juntar a carne ou o peixe.  

Portanto 1 ovo, equivale a um pedaço da palma da mão de carne (100g) 

ou peixe (100g) nas refeições principais. 

 

 

 

Figura 3. Porção equivalente do ovo nas refeições principais 

= = 

Tabela 1. Composição nutricional da clara de ovo e da gema. In Tabela de 
composição dos alimentos portuguesa. INSA 2006.  
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Os nutrientes da gema complementam os que a clara oferece. O ovo é 

um alimento completo quando o ingerimos inteiro. 

Os constituintes do ovo atuam positivamente em diferentes órgãos do 

corpo, como por exemplo: 

�  Lecitina, na gema - uma proteína que dificulta a absorção do 

colesterol pelo intestino, fazendo com que o ovo seja equilibrado em 

substituição da carne ou do peixe. 

� Colina, na gema - uma substância responsável por melhorar a 

função cerebral, bem como preservar a memória. 

� Albumina, na clara do ovo - em desportistas é bastante conhecida e 

utilizada como suplemento proteico. A albumina é bem absorvida 

pelo organismo e promove a saciedade. 

� Zeaxantina, na gema – é um carotenoide que está associada à 

luteína. Esta atua na prevenção das doenças dos olhos, tais como, 

as cataratas e na promoção de boa visão. 

 

TAMANHO DOS OVOS 

 

 

Classe Peso (gramas) 

XL Gigante ≥ 73g 

L Grande ≥ 63g e < 73g 

M Médio ≥ 53g e < 63g 

S Pequeno < 53g 

 

 

 

Tabela 2. Classe e respetivo peso dos ovos. 
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CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO 

As temperaturas de armazenamento irão depender do da duração deste. 

Temperaturas mais baixas são benéficas em caso de armazenamento mais 

longo. Não é aconselhável armazenar os ovos acima dos 21ºC, pois pode 

proporcionar o desenvolvimento microbiano. 

 

 

 

 

Os ovos devem ser armazenados à temperatura ambiente, em local 

seco, limpo e isento de cheiros.  

Se adquirir os ovos à temperatura ambiente deve conservá-los a essa 

mesma temperatura, contudo, caso os coloque no frigorífico, estes devem ser 

mantidos em caixa fechada e no frio até ao consumo. (3). 

 

FORMAS DE CONFEÇÃO 

Farinha de casca de ovo: 

A preparação da farinha de casca de ovo é bastante simples. 

1º. Aproveitar a casca dos ovos 

2º. Retirar a película ou membrana que reveste a casca 

internamente. 

3º. Higienizar as cascas, colocando-as em água com algumas gotas 

de hipoclorito de sódio (lixívia), durante 12h. 

4º. Retirar e lavar as cascas em água corrente e fervê-las durante 

dez a doze minutos ou colocar no forno, preferencialmente a mais 

de 70º, até atingirem cor amarelada. 

Dias Temperatura Humidade 

1-3 18-21ºC 75% 

4-7 15-18ºC 75% 

7-12 12-15ºC 80% 

+12 12ºC 80% 

Tabela 3. Temperaturas recomendadas para armazenar os ovos. 
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5º. Retire-as da água ou do forno e deixe secar completamente. 

6º. Colocá-las na picadora ou liquidificador durante o tempo 

suficiente para que se transformem num pó muito fino. 

7º. Caso apresentem ainda pedaços grandes, deve peneirar-se de 

modo a remover esses fragmentos. 

8º. Guarde num frasco hermético num local sem humidade e longe 

da luz. Coloque a data, pois tem uma validade de 6 meses. 

9º. Adicione a farinha a pratos líquidos ou pastosos (ex. sopas, 

iogurte, papas de fruta ou de cereais…) 

 

 

Confecionar um alimento, significa expô-lo a uma fonte de calor de forma a 

modificar o seu aspeto, gosto, odor, textura, volume e composição química, 

tornando-o mais apetitoso e digestivo. Existem diversas formas de confeção 

saudável do ovo (8). 

♦ ESTRELADO : Na frigideira, substituir o azeite ou óleo por água e deixar 

cozinhar.  

 

♦ ESTRELADO NO MICROONDAS : Colocar o ovo numa taça e picar a 

gema com um palito para não rebentar. Cozinhar no microondas, a 

750W, durante 2 minutos.  

♦ COZIDO: Colocar o ovo numa panela ainda com a água fria (para a 

casca não partir durante a cozedura). Deixe ferver durante 11 minutos. 

Ao fim desse tempo, voltar a colocar em água fria para ser mais fácil 

descascar.  

 

♦ ESCALFADO : Parta o ovo inteiro para cima do arroz ou do estufado e 

deixe cozer 11 minutos.  
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♦ OMOLETE NO MICROONDAS : Colocar numa chávena o ovo inteiro 

batido com legumes aos cubos e ervas aromáticas. Deixe cozer durante 

2 minutos (750W). 

 

♦ OVOS MEXIDOS: Bata o ovo inteiro vigorosamente e adicione 

cogumelos e outros legumes e ervas aromáticas. Verta para uma 

frigideira anti-aderente e vá revolvendo com uma espátula até a gema 

ficar cozida. Pode fazer o mesmo apenas com CLARAS DE OVOS.  

 

♦ QUICHE: Numa taça bata os ovos inteiros e adicione legumes variados 

(cogumelos, pimento, cenoura, rebentos de soja, brócolos….), azeitonas 

e ervas aromáticas. Verta para uma base de massa tenra colocada 

numa tarteira, de modo a espalhar uniformemente os ingredientes por 

toda a forma. Coza num forno pré-aquecido a 200° C,  durante 20 

minutos.  
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