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Introdução

Na tentativa de consumir alimentos que não 
provocam danos à sua saúde, as pessoas colocam o ovo 
como um vilão, quando na verdade isso é reflexo da 
falta de informação por parte do consumidor e 
principalmente dos profissionais da área de saúde [1]. 
No Brasil, o estado de São Paulo detém a posição de 
maior produção nacional, com cerca de 40% do total, 
vindo a seguir, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, 
Paraná, Pernambuco e Goiás. O consumo anual de ovos 
em Pernambuco é estimado em 1,36 trilhões, para uma 
produção de 1,45 trilhões. O estado produz acima do 
seu consumo, sendo o excedente colocado no Nordeste
[2]. Essa pesquisa mostrou que 76,3% da população 
consomem ovo branco e 21,4% ovos vermelhos. 
Verificou-se também que 39,1% da população 
compram ovos uma vez por semana e 21,4% duas 
vezes por semana. Estas compras por sua vez são feitas 
em supermercados (38%), em mercearias (20,4%), em 
mercadinhos (15,4%), em bodegas (7,1%), em granjas 
(6,1%), em depósitos (5,0%), em distribuidores (2,5%) 
e em atacadistas (2,3%), mantendo-se estes 
consumidores (53,8%) fidelidade ao ponto de venda 
[2]. Os consumidores desejam consumir um produto de 
qualidade e de bom valor nutritivo, devido a isto o 
presente trabalho tem como objetivo avaliar a 
influência da classificação quanto ao tamanho dos ovos
acondicionados nas embalagens comercializadas em
supermercados (pequena, média e grande) sobre a 
qualidade externa e interna do ovo vermelho de 
granjas, nas cidades de Angelim, Garanhuns, Lagoa do 
Ouro e São João no Estado do Pernambuco.

Material e métodos

O ensaio foi conduzido em laboratório da Unidade 
Acadêmica de Garanhuns (UAG) para avaliar a 
qualidade de ovos vermelhos de granjas 

comercializados em diferentes tipos de supermercado nos 
municípios de Angelim, Garanhuns, Lagoa do Ouro e São 
João, se estão fora do padrão de qualidade estabelecido 
para a classificação; pequena, média e grande indicada no 
rótulo das embalagens. Utilizou-se o delineamento blocos 
inteiramente casualizados com três tratamentos 
(classificação quanto ao tamanho dos ovos na embalagem: 
pequena, média e grande) e quatro repetições (12 ovos por 
municípios do estado de Pernambuco: Angelim, 
Garanhuns, lagoas de Ouro e São João). As variáveis 
estudadas quanto a qualidade foram: tamanho (T), peso dos 
ovos inteiro (POI (individualmente em balanças de precisão 
de 0,01 grama), peso da casca (PCS) e gema (PG), pH da 
gema (pHG) e pH da clara (pHC). Para a análise estatística
utilizou-se o software Sisvar [3], sendo os dados 
submetidos à análise estatística, com a aplicação do teste F 
a 5% de probabilidade. Na comparação entre médias, 
utilizou-se o teste Tukey a 5% de probabilidade. A 
homogeneidade de variância foi testada pelo teste de 
Levene e a normalidade dos erros foi testada pelo teste 
Cramer Von-Misses, ambos a 5% de probabilidade.

A colheita das doze bandejas, quatro por município, foi 
realizada durante os meses de novembro e dezembro de 
2008, quando o clima da região manteve-se com 
temperatura média de 30°C e umidade relativa variando de 
60-70%. As doze bandejas de ovos estudados eram de 
granja de estabelecimento comerciais (supermecados) com 
casca vermelha, e as bandejas classificados como de 
tamanho grande, médio e pequeno. A aquisição das caixas 
de ovos foi ao acaso, sem se observar a data de validade do 
produto (simulando um comprador). As caixas de ovos 
avaliados estavam acondicionadas e expostas nos 
estabelecimentos comerciais com o mesmo tipo de 
embalagem (caixa de papelão), sem refrigeração. Das 
bandejas foram escolhidos de forma aleatórias três ovos, 
perfazendo um total de 12 ovos (3 x 4) onde foram 



submetidos as análises.
Para avaliação da qualidade interna, os ovos foram 

quebrados e pesados sem casca, sendo, em seguida, a 
gema separada do albúmen e pesada. O peso do ovo 
sem a casca foi subtraído do peso da gema, resultando 
no peso da gema e clara. O pH da gema e da clara foi 
realizado mediante o emprego de um medidor de pH 
digital. Para a pesagem da casca, procedeu-se a 
secagem em temperatura ambiente, por um período 
mínimo de 24 horas.

Resultados e Discussão

De acordo com os resultados estatísticos pelo teste 
de Levene para homogeneidade de variância e teste 
Cramer Von-Misses para a normalidade da variáveis de 
estudadas, verifica-se que os dados atenderam as 
pressuposições estatísticas, apresentando 
homogeneidade de variância (P>0,05) e normalidade 
dos erros (P>0,05). De acordo com a análise de 
variância dos dados (Tabela 1), o tamanho (T) do ovo, 
peso do ovo inteiro (POI), peso da gema (PG), peso da 
clara (PC) e peso da casca (PCS) foi afetado quanto ao 
tamanho dos ovos acondicionados nas embalagens 
comercializadas em supermercados (pequena, média e 
grande), em nível de 1% de probabilidade, no entanto, 
não ocorreu resposta significativa dos tratamentos ao 
nível de 1% de probabilidade para o pH da gema 
(pHG), pH da clara (pHC) dos ovos de granja de casca 
vermelho (Tabela 1). Provavelmente a diferença 
estatística significativa observada em relação ao 
tamanho dos ovos nas embalagens, ocorre pelo fato que 
as empresas ou o varejistas, durante o processo de 
embalagem e/ou comercialização dos ovos fazem 
misturas em bandejas que não correspondem ao 
tamanho dos ovos descritos no rótulo (padrão pequeno, 
médio e grande), havendo assim beneficiação das 
empresas com respectivo prejuízo para o consumidor, 

não podendo ser comercializados como ovo tipo grande, 
uma vez que, de acordo com a resolução CIPOA nº 5/91, 
são considerados grandes, ovos com pesos de 55 a 60 g [4].
Também se observou pelo teste F que o bloco (as três 
cidades do Estado do Pernambuco; Angelim, Garanhuns, 
Lagoa do Ouro e São João) não foi significativo ao nível 
de1 e 5% de probabilidade sobre a qualidade externa e 
interna dos ovos vermelhos de granjas, ou seja, o controle 
local (local dos estabelecimentos comerciais) não 
influenciou as variáveis de qualidade dos ovos.

Os resultados referentes da análise comparativa das 
médias do teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade, 
para as variáveis: tamanhas dos ovos (Figura 1), peso do 
ovo inteiro, peso da gema, peso da clara e peso da casca
(Figura 2), não apresentaram diferenças entre os ovos 
pequenos e médios, mas apresentou diferenças entre os 
ovos do tipo grande e médio, esse resultado por ser 
explicado provavelmente a um erro no processamento de 
escolha dos ovos para embalagem. Foram observadas 
diferenças significativas (P<0,05) não apresentaram 
diferenças entre os tratamentos dos ovos classificados 
como pequeno, médio e grande para o pH da gema e clara 
(Figura 3).
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Tabela 1. Resumo da análise de variância das variáveis de tamanho do ovo (T), peso do ovo inteiro (POI), peso da gema (PG), peso 
da clara (PC), peso da casca (PCS), pH da gema (pHG), pH da clara (pHC), submetidos aos tratamentos tamanho dos ovos
(pequena, média e grande), no ano de 2008.

Quadrados médios
Fonte de Variação GL

T POI PG PC PCS pHG pHC
Tratamento (tamanho dos ovos) 2 0,13* 215,44* 14,27* 83,89** 1,92* 0,11 ns 0,01 ns
Bloco (municípios) 3 0,01 ns 43,50 ns 7,45 ns 18,03 ns 0,49* 0,01 ns 0,04 ns
Resíduos 6 0,00 9,26 12,07 6,36 0,07 0,04 0,03
CV(%) 1,89 1,89 4,91 8,94 6,80 4,55 3,44 1,86
GL – grau de liberdade; CV(%) – coeficiente de variação; ns – não significativo; * - significativo no nível de 5% de  probabilidade no teste F; ** -
significativo no nível de 1% de probabilidade no teste F



Figura 1. Valores médios da variável tamanho dos ovos, classificado com pequeno, médio e grande comercializados nas três 
cidades do estado de Pernambuco.

Figura 2 Valores médios das variáveis, peso do ovo inteiro (POI), peso da gema (PG), peso da clara (PC), peso da casca (PCS), 
classificado com pequeno, médio e grande comercializados nas três cidades do estado de Pernambuco.

Figura 3. Valores médios das variáveis, pH da gema (pHG), pH da clara (pHC) classificado com pequeno, médio e grande 
comercializados nas três cidades do estado de Pernambuco.


