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Resumo: A Avicultura Colonial com foco na produção de ovos pode ser uma alternativa de renda e subsistência 

para famílias em condição de vulnerabilidade social ou em assentamentos da reforma agrária, somado seu 

potencial para conversão em um sistema de base ecológica. O estudo tende a priorizar pequenos produtores no 

município de Castro-PR, com o intuito de agregar e diversificar a renda na propriedade com a criação de um 

entreposto de ovos para suprir a produção local, para que os produtores tenham condições de participar da 

comercialização direta dos seus produtos, com finalidade inicial de abastecer as escolas municipais através do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), e futuramente outros mercados potencialmente 

consumidores. O apoio a estes agricultores como forma de estimular a produção de alimentos sustentáveis é 

considerado essencial, não só por sua capacidade de geração de ocupação e de renda. É viável a criação de um 

entreposto no Município de Castro-PR para que os produtores comercializem de forma direta dos seus produtos, 

a forma mais fácil de comercialização, e mais segura, é a formação de cooperativa, concentrando todos os 

produtores. Dessa forma, o volume de produção possibilita maior competição no mercado, alcançando melhor 

posição e preços mais competitivos. 
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MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa, Palmeira, Teixeira Soares, São João do Triunfo, Rio Azul, Castro, 

Carambeí, Reserva, Candido de Abreu e Curiúva 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Castro - PR 

JUSTIFICATIVA 

Nos últimos anos o consumo de ovos vem aumentando no Brasil, chegando a 190 

ovos/habitante/ano no ano de 2016 (ABPA, 2017). A produção de ovos brasileira é destinada 

quase exclusivamente para o mercado interno, com 99,57% dos ovos sendo comercializados 

dentro do Brasil, sendo essa produção um total de 39 bilhões de ovos no ano de 2016 (ABPA, 

2017). Nos sistemas de produção de ovos brasileiros são basicamente utilizadas gaiolas para 

alojamento das aves, onde se utiliza um elevado número de galinhas por gaiola, sendo o 

espaço adotado no país para cada ave de 550 cm²/ave. Esse tipo de sistema vem recebendo ao 

longo do tempo muitas críticas, com relação ao bem-estar das aves alojadas, devido 

principalmente à restrição de seu comportamento natural (ALVES, 2006).  

Existem alternativas para a produção de ovos que não utilizam gaiolas, que podem 

ser a criação em piso com cama e a criação orgânica. O sistema de criação em piso com cama, 

se bem projetado, pode se equivaler ao sistema de criação em gaiolas, pois pode-se obter o 

mesmo desempenho produtivo e qualidade de ovos produzidos. Esse tipo de ave criada à 

solta, exercitando-se e selecionando ao mesmo tempo o tipo de alimento, torna-se mais 

resistente. De acordo com Silva e Nakano (2002), esse sistema visa ao bem-estar do animal e 

à preservação do ambiente. Nessas condições, são produzidas aves com melhor qualidade de 

carne e ovos, alimentos que, atualmente, são exigidos por uma sociedade de consumo mais 

consciente. 

Na última década tem-se observado uma mudança nos critérios adotados pelos 

consumidores para a escolha e aquisição de ovos, com crescente importância do bem-estar das 

aves como critério de compra. Segundo dados do ano de 2013 do maior grupo de varejo do 

Brasil, a venda de ovos caipiras no primeiro semestre 2013 cresceu 22% se comparado ao 

primeiro semestre de 2012.  Um estudo feito por Schwartz (2014) demonstrou que houve um 

crescimento no volume de ovos comercializados e aumento nas vendas de ovos caipiras e 

orgânicos, comparando o primeiro semestre de 2013 e o mesmo período de 2012, em uma 
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rede de supermercados brasileira. O crescimento em volume de ovos comercializados foi de 

22% para ovos caipiras e 48% para ovos orgânicos, em contrapartida a uma queda de 8% para 

os ovos comuns. 

A avicultura colonial se mostra uma importante atividade agropecuária a qual avança 

na sustentabilidade econômica, social e ambiental, apresentando uma produção que pode 

verdadeiramente integrar uma propriedade, reduzir a utilização de agrotóxicos e 

medicamentos preventivos, contribuindo para o abastecimento dos mercados urbanos e 

alimentação escolar, de preferência atendendo também a demanda de consumidores que 

buscam produtos com menor teor ou ausência de resíduos de agrotóxicos (ALVES, 2006), 

além apresentar como uma grande alternativa para a diversificação da produção dos 

agricultores familiares, especialmente em regiões como a de Castro.  

A Avicultura Colonial com foco na produção de ovos pode ser uma alternativa de 

renda e subsistência para famílias em condição de vulnerabilidade social ou em assentamentos 

da reforma agrária, somado seu potencial para conversão em um sistema de base ecológica. 

Sendo assim a Universidade Estadual de Ponta Grossa e o projeto Criação Agroecológica de 

Galinhas e Frangos Coloniais em parceria com a prefeitura de Castro disponibilizam o projeto 

dos custos fixos para implantação de um entreposto de ovos.  

OBJETIVOS 

Criação de um entreposto de ovos para suprir a produção local, para que os produtores 

tenham condições de participar da comercialização direta dos seus produtos, com finalidade 

inicial de abastecer as escolas municipais através do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE), e futuramente outros mercados potencialmente consumidores.   

METODOLOGIA 

O estudo tende a priorizar pequenos produtores no município de Castro-PR, com o 

intuito de agregar e diversificar a renda na propriedade. O município situa-se no primeiro 

planalto, estando a 988 m acima do nível do mar. Sua população em 2010 era de 67 082 

habitantes, conforme censo demográfico.  

Tem como base de sua economia a atividade agropecuária, sendo considerado um dos 

maiores produtores do Estado do Paraná. Apesar da grande produtividade e tecnificação da 

produção ainda existe um número considerado de pequenos produtores com base na 

agricultura familiar.  
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Sabe-se que o município tem plena consciência da importância da agricultura familiar, 

sendo que hoje 70% do adquirido pela prefeitura através do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) vêm da agricultura familiar. O consumo de ovos pelas escolas 

do município gira de torno de 8.000 ovos/mês, o que se mostra como um potencial mercado 

consumidor da produção de ovos caipiras vinda da agricultura familiar.  

Diante dos números de consumo e consequente produção de ovos, foi estruturado um 

entreposto de ovos. O mesmo foi orçado incluindo estrutura de alvenaria e equipamentos 

necessários segundo a NBR 16437 de 12/2016, buscando suprir uma produção inicial de 

8.000 ovos/mês e com estrutura para atender uma maior demanda futuramente (Tabela 1).  

 

Tabela 1: Descrição dos custos fixos para implantação do entreposto  

Custos fixos para implantação do entreposto 

 CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA  

Custo total Construção - Material e Mão de obra 30m² R$ 45,000 

Materiais Extras                                                                                                                    R$ 1,500 
 

RECEPÇÃO   

Tanque Inox De Parede Ghel Plus 32 Litros  R$ 285,00 

Estante Aço Inoxidável c/ 4 Prateleiras Lisas - 0.6m (80x40x150cm)  R$ 1.000,00 

Dispenser Papel Toalha  R$ 22,00 

Lixeira  3L 
 R$ 30,00 

CLASSIFICAÇÃO 

 Ovoscopoio CHOCMASTER  - Unidade R$ 100,00          - 4 unidades R$ 400,00 

Classificadora de ovos R$ 285,00 

Balança Digital até 2kg R$ 100,00 

Mesa Pia Aço Inox Industrial Com Cuba 50x40x30cm - 100x70x90cm  R$ 1.500,00 

Mesa Aço Inox Industrial / Bancada De Apoio - 1,6m (160x60x80cm)  R$ 1.200,00 

Dispenser Papel Toalha  R$ 22,00 

Lixeira  12L R$ 80,00 
 

EXPEDIÇÃO 

 Estante Aço Inoxidável c/ 4 Prateleiras Lisas - 1m (100x50x150cm)  R$1.400,00 

Estante Rodizio Aruak Cromado 95x60cm 3prateleiras Etna R$ 300,00 
 

TRANSPORTE  

 Bandejas plasticas/30 ovos - Unidade R$5,75                  - 66 unidades R$ 379,00 

Bandejas Papelão/ 30 ovos - Pacote com 100 R$ 64,00 
 

BANHEIRO  

 Bacia para caixa acoplada 6 litros R$ 90,00 

Lavatório com coluna  R$ 120,00 

Dispenser Papel Toalha  R$ 22,00 

Lixeira  3L R$ 30,00 

TOTAL R$ 53.829,50 

https://www.google.com.br/shopping/product/10864490506159600737?q=tanque+inox&biw=1280&bih=689&prds=paur:ClkAsKraX5ObT1X3XWL1U72pAO4W2M-liR9LUfbqVb5bdxd0TBBmxawItm9bUp8TFJZFC-u3hM5XOxWpv1QIYZBpuTVGDpnXIT73_Z8lfr5DacwB2kzri8HegRIZAFPVH71B6YD4z9lhHYnXpaLmVHUSuzed3A&sa=X&ved=0ahUKEwid0JG10PDiAhUFq1kKHVU8CYkQ8wII4AI
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwi_pNnAwPDiAhXPWoYKHVfiAogYABAZGgJ2dQ&sig=AOD64_2kq0lXpgPqC5BOWUt-IHlztVfJVw&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjSpNXAwPDiAhVvx1kKHRAWBpkQ2CkI-QI&adurl=
https://www.google.com.br/shopping/product/808653566955690524?biw=1280&bih=689&q=estante+a%C3%A7o+inox&oq=estante+a%C3%A7o+i&prds=paur:ClkAsKraXzQuGLazL0ixSzeEun3lfUOI_p0eXNwlVsnoOM7I84TwK2IZ0Iokf5urd6TwLecQResCf9Og23ps3hUxdUBxszngaOhuMWo11W59MaKP5x5Q6vh-bxIZAFPVH715ka3WzQO_QHhPTOwEOLDAAT71-A&sa=X&ved=0ahUKEwjhnJLg0fDiAhVhuVkKHVQjB7IQ8wIIwQI
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RESULTADOS 

O projeto foi importante para elucidar o custo total do entreposto de ovos, o qual ficou 

baseado em R$ 53.829,50 sendo esse valor podendo ser subsidiado através de órgão público 

como a prefeitura do município ou então através de programas de incentivo a agricultura 

familiar. Além de esclarecer duvidas quanto à classificação e comercialização dos ovos 

caipiras.  

A Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) destaca que a maior parte do 

abastecimento da mesa dos brasileiros é proveniente da agricultura familiar que responde por 

7 de cada 10 empregos no campo, ocupando 80% do setor rural.  

Portanto, o apoio a estes agricultores como forma de estimular a produção de 

alimentos sustentáveis é considerado essencial, não só por sua capacidade de geração de 

ocupação e de renda, como também pela maior diversidade e oferta de alimentos de 

qualidade, menor custo com transporte, confiabilidade do produto, preservação do hábito 

regional e da produção artesanal, promovendo uma conexão entre o campo e a cidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É viável a criação de um entreposto no Município de Castro-PR para que os 

produtores comercializem de forma direta dos seus produtos, a forma mais fácil de 

comercialização, e mais segura, é a formação de cooperativa, concentrando todos os 

produtores. Dessa forma, o volume de produção possibilita maior competição no mercado, 

alcançando melhor posição e preços mais competitivos. 

APOIO 

Governo do Estado do Paraná, Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e 

Programa Universidade Sem Fronteira.  
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