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RESUMO 

 

A expansão populacional mundial, aliada à crescente urbanização e o aumento da 

renda serão fatores, que devem ampliar a demanda de alimentos nas próximas 

décadas. Esses fatores não serão garantia de bem-estar e segurança alimentar para 

a maioria da sociedade. Daí a necessidade de atendimento aos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) para estabelecer condições de atendimento à 

segurança alimentar, com melhoria na qualidade nutricional, aliada à prática de uma 

agricultura sustentável. O agronegócio é um dos setores-chave para se atingir esse 

objetivo e o setor da avicultura de corte ocupa posição de destaque na economia 

mundial e brasileira. É uma atividade econômica internacionalizada e uniforme, sem 

fronteiras geográficas de tecnologia. A atividade avícola, como qualquer atividade 

agroindustrial, necessita ter uma cadeia produtiva forte e interconectada para permitir 

o fortalecimento da atividade a montante e a jusante da propriedade rural. Objetivou-

se com o presente estudo a avaliação das características de produção de frango de 

corte no Piauí, em função da importância da atividade no país. Com isso, visou-se 

caracterizar o setor avícola no Piauí, analisar o processo de produção usado pelo setor 

avícola, e identificar as ações para atendimento dos ODS e ao bem-estar animal. A 

pesquisa foi classificada como exploratória e descritiva, realizando-se um estudo 

comparativo entre o processo produtivo praticado pelos produtores do setor da 

avicultura de corte no Estado do Piauí com o estabelecido pela literatura, utilizando a 

mineração de dados. Foram realizadas medições com câmera termográfica 

infravermelho para coleta da temperatura superficial das aves e de ambiência para 

determinar a qualidade do alojamento das aves, em dois níveis de tecnologia de 

alojamento. Os frangos alojados na granja de nível tecnológico mais alto obtiveram 

melhor conversão alimentar, gerando maior ganho de peso, obtendo maior 

rentabilidade. O emprego de tecnologia adequada, durante a produção de frangos de 

corte, leva a maior eficiência produtiva e melhor desempenho econômico. 

 

Palavras chaves: Cadeia produtiva da avicultura de corte. Carne de frango. Mineração 

de dados. Termografia infravermelho.



 
ABSTRACT 

 

World population expansion, combined with growing urbanization and rising incomes, 

will be factors that should increase food demand in the coming decades. However, 

these factors will not guarantee well-being and food security for most societies. Hence 

the need to meet the Sustainable Development Goals (SDGs) to establish conditions 

for food security, with improved nutritional quality, combined with sustainable 

agriculture practice. Agribusiness is one of the key sectors to achieve this objective, 

and the poultry sector occupies a prominent position in the world and Brazilian 

economy. It is an internationalized and uniform economic activity without geographical 

boundaries of technology. Like any agro-industrial activity, the poultry activity needs to 

have a strong and interconnected production chain so that it allows the strengthening 

of the activity upstream and downstream of the rural property. The objective of the 

present study was to evaluate the characteristics of broiler chicken production in Piauí, 

depending on the activity importance in the country. With this, the aim was to 

characterize the poultry sector in Piauí, analyze the production process used by the 

poultry sector, as well as identify actions to meet the SDGs and animal welfare. The 

research was classified as exploratory and descriptive. Data mining was applied to a 

comparative study between the production process practiced by producers in the 

poultry sector in the State of Piauí with that established in the literature. Subsequently, 

measurements were carried out with an infrared thermographic camera to collect the 

surface temperature of the birds and the environment to determine the quality of the 

birds' housing in two levels of housing technology. It was found that the chickens 

housed in the higher technological level farm obtained better feed conversion, 

generating greater weight gain, thus obtaining greater profitability. The data indicated 

that the use of adequate technology during the production of broilers leads to greater 

productive efficiency and better economic performance. 

 

Key-words: Poultry production chain. Broiler meat. Data mining. Infrared 

thermography. 



 
UTILIDADE 

 

Os resultados desta pesquisa contribuíram para a identificação dos segmentos 

integrantes da cadeia produtiva de frango de corte no estado do Piauí. Especificando 

o nível tecnológico e perfil dos produtores piauienses, baseado nas boas práticas 

estabelecidas para a atividade, constatou-se que, a medida que se melhora o nível 

tecnológico das granjas há um aumento de produtividade.  

Tais resultados indicam que investimento em manejo, ambiência e padrões 

tecnológicos levariam a uma melhoria e aumento na produção de frango de corte 

localmente, indo de encontro aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

das Nações Unidas (ONU), conforme mostrado na Figura 1. 

  

Figura 1 – Fluxo de ideias para construção da tese e os ODS 

 
Fonte: A autora (2021). 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1 Introdução 

 

Para melhorar a colaboração internacional e mitigar a desigualdade social, a 

Organização das Nações Unidas (ONU) criou um conjunto de objetivos, 

universalmente acordados, para combater a pobreza, fome, doenças mortais, 

ampliação da educação primária a todas as crianças, mudança climática, 

desigualdade econômica, inovação, consumo sustentável, paz e justiça, entre outras 

prioridades de desenvolvimento, cujo intuito será de acabar com a pobreza, proteger 

o planeta e assegurar à humanidade paz e prosperidade. Os 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) suprem os desafios ambientais, políticos e 

econômicos mais urgentes enfrentados no mundo. 

Os objetivos são conectados, muitas vezes, para que o estabelecimento e 

sucesso de um envolva o atendimento as questões mais comumente associadas ao 

outro. Para erradicação da pobreza, garantia de saúde e bem-estar, haverá a 

necessidade de zerar a fome pelo desenvolvimento de uma agricultura sustentável, 

atrelada a uma indústria com perfil inovador e dotada de infraestrutura pensada para 

o consumo e produção sustentável. 

A expansão populacional mundial, aliada a maior centralização nas cidades e 

o aumento da renda serão fatores, que devem ampliar a demanda de alimentos nas 

próximas décadas, porém esses fatores não serão garantia de bem-estar e segurança 

alimentar para a maioria da sociedade, daí a necessidade de atendimento aos ODS 

para estabelecer condições de atendimento a segurança alimentar, com melhoria na 

qualidade nutricional, aliada a prática de uma agricultura sustentável. 

O agronegócio passa a ser um dos setores-chave para o atingimento desse 

objetivo, uma vez que o mesmo é entendido como um sistema envolvendo cadeias 

produtivas, processamento, armazenamento, distribuição e comercialização dos 

produtos produzidos para chegar ao consumidor final. A avicultura de corte ocupa 

posição de destaque na economia mundial e brasileira, e tem apresentado um grande 

dinamismo desde que surgiu, passando por importantes mudanças nas formas de 

produção, industrialização, comercialização e consumo no mundo inteiro (COSTA; 

GARCIA; BRENE, 2015). Atualmente, é uma atividade econômica internacionalizada 

e uniforme, sem fronteiras geográficas de tecnologia. Considerada um complexo 
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industrial que não deve ser analisado apenas sob o aspecto de produção e 

distribuição, e sim por uma abordagem sistêmica do setor (SCHMIDT; SILVA, 2018), 

que poderá contribuir para o atingimento dos objetivos. 

O Brasil apresenta-se como um dos líderes mundiais na produção e exportação 

de produtos, gerados pelo agronegócio, promovendo o benefício da expansão da 

produção pecuária, a partir de seu descobrimento, e agrícola consolidada em nível 

mundial, a partir da década de 1970, com a ocupação do cerrado brasileiro (TOLOI; 

VENDRAMETTO; REIS, 2018). Evoluiu na produção de frango em nível mundial, 

ocupando a terceira posição no mercado mundial em produção, superado pelos 

Estados Unidos e China, alojou cerca de 55,3 milhões de aves, gerando cerca de 14 

bilhões de toneladas de carne, sendo 69% destinadas ao mercado interno, com 

consumo per capita de 45,27 kg/hab/ano e, os 31% restantes foram exportados para 

mais de 140 países, atendendo aos cinco continentes, configurando no mercado 

mundial na liderança das exportações no setor, segundo a Associação Brasileira de 

Proteina Animal (ABPA, 2021). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2020), a região 

Sul do Brasil respondeu por 64,37% do abate nacional de frangos, seguida pelo 

Sudeste (16,23%), Centro-Oeste (14,86%), Norte (1,45%) e Nordeste (2,26%). O 

estado do Piauí contribuiu com mais de 1 milhão de carcaças neste período, tendo 

sua produção comercializada e consumida no mercado local. Para 2021, o instituto 

registrou no primeiro semestre o abate de 3,09 milhões de cabeças de frangos, esse 

resultado significou aumento de 5,7% em relação ao mesmo semestre do ano anterior.  

A atividade avícola, como qualquer atividade agroindustrial, necessita ter uma 

cadeia produtiva forte e interconectada, para que permita o fortalecimento da atividade 

a montante e a jusante da propriedade rural. O presente estudo foi conduzido com o 

objetivo de avaliar as características de produção de frango de corte no Piauí, em 

função da importância dessa atividade no país, pretendeu-se caracterizar o setor 

avícola no Piauí, analisando o processo de produção usado pelo setor avícola, bem 

como identificação das ações para atendimento dos ODS no que diz respeito ao bem-

estar animal. 

 

1.2 Justificativa 

 

Dentro do setor primário, a avicultura foi uma das atividades que mais se 
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desenvolveu no Brasil nas últimas décadas, caracterizando-se pelo confinamento das 

aves em ambiente fechado e total controle sobre o processo produtivo. Os altos custos 

desse modelo de produção, composto por insumos precificados pelo mercado 

internacional, geraram diversos problemas econômicos, causando também impactos 

na lucratividade. 

Nesta pesquisa, verificou-se quais as práticas adotadas e como ocorreu o 

processo produtivo entre os envolvidos no setor avícola de corte no Piauí, visando 

discutir os fatores que contribuem para melhorar a produtividade do setor e 

atingimento dos ODS. 

A relevância deste estudo está no fato de haver poucas pesquisas conduzidas 

no setor no setor da avicultura de corte no estado do Piauí, necessitando de 

investigações sobre a cadeia e sistema de produção adotados. Muitas pesquisas 

sobre o tema têm sido conduzidas em temas relacionados a saúde e nutrição animal 

e poucos integram a visão de cadeia produtiva. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de caracterizar a cadeia produtiva 

da avicultura de corte no estado do Piauí, visando verificar os padrões produtivos 

estabelecidos para a atividade e atendimento dos ODS’s. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

O trabalho apresenta como objetivos específicos: 

• Caracterizar o setor avícola no Piauí; 

• Analisar o processo de produção usado pelo setor produtivo local; 

• Estudar as condições de ambiencia na produção da avicultura de corte, 

propondo soluções que atendam os ODS’s. 

 

1.4 Estruturação da Tese 

 

A tese foi organizada de forma a proporcionar o fácil entendimento das ideias e 
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promover a compreensão dos objetivos desta pesquisa, conforme ilustra a Figura 2. 

 

Figura 2 – Estruturação da tese 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Fonte: A autora. 
 

Nas considerações iniciais, estão os aspectos sobre a cadeia produtiva da 

avicultura de corte em nível mundial, sua integração com os ODS, a justificativa, os 

objetivos que orientaram a pesquisa, utilidade e sua forma de estruturação. 

A fundamentação teórica abordou o panorama mundial, nacional e local do 

agronegócio, da pecuária, do seguimento da avicultura de corte e sua cadeia 

produtiva, contextualizando, também, sobre mineração de dados e termografia 

infravermelho, métodos utilizados para auxiliar na caracterização dos padrões 

tecnológicos dos avicultores e ambiência animal. A metodologia apresentou os 

procedimentos adotados para o desenvolvimento das pesquisas relacionadas aos 

artigos. No item resultados foram apresentados os artigos publicados como parte do 

desenvolvimento desta tese. A discussão e considerações finais são apresentadas 

como último item, fechando com recomendações para trabalhos futuros. 
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Cap. I 
Considerações 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Esta parte do trabalho apresenta o embasamento teórico para o entendimento 

do problema apresentado. Conforme Gil (2010), a revisão da literatura pode-se definir 

como procedimento racional e sistemático, tendo como objetivo proporcionar 

respostas e inovações ao tema proposto. Ao longo do presente trabalho, o referencial 

teórico será aprofundado nos artigos. 

 

2.1 Panorama Mundial do Agronegócio 

 

O agronegócio evoluiu de uma produção isolada na fazenda para um negócio 

regional, nacional e, mais recentemente, num negócio globalizado. O agricultor, antes 

preocupado apenas com o que ocorria dentro da porteira de sua fazenda, agora tem 

de olhar para o mundo como um todo para entender como gerenciar seu negócio 

(BATALHA, 2011). 

Esse negócio deve ser entendido como uma cadeia produtiva que envolve 

desde a fabricação de insumos, passando pela produção e transformação nos 

estabelecimentos agropecuários, até seu consumo. Incorpora todos os serviços de 

apoio: pesquisa e assistência técnica, processamento, transporte, comercialização, 

crédito, exportação, serviços portuários, distribuidores, bolsas de mercado, e o 

consumidor final. Segundo Contini et al. (2006), o valor agregado do complexo 

agroindustrial passa, obrigatoriamente, por cinco mercados: o de suprimentos, o de 

produção propriamente dita, processamento, distribuição e o do consumidor final. 

Os Estados Unidos ainda são o grande celeiro do mundo e o principal 

concorrente de outros países, como o Brasil, no mercado internacional de 

commodities agrícolas, e segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia 

Aplicada – CEPEA (CEPEA, 2020) é também a referência mundial de preços para 

esses produtos, através das bolsas de Chicago e Nova Iorque, apesar de sua imensa 

agricultura estar com suas fronteiras praticamente esgotadas, o país ainda cresce em 

produtividade e eficiência, tendo como exemplo o seu programa de biocombustíveis, 

com a produção de etanol a partir do milho. Esse programa consome cerca de 40% da 

produção de milho do país, equivalendo a pouco mais de 130 milhões de toneladas 

ou 15% da produção mundial. 
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O CEPEA (2020) cita a China como outro mercado que merece destaque e 

assim como o restante do continente Asiático, abrigando 65% da população mundial, 

estão impactando o mercado mundial de alimentos muito mais pela mudança de dieta 

do que pelo crescimento de sua população. Na América Latina, destaca-se a 

Argentina, quando se fala do mercado de alimentos, sendo mais um concorrente 

próximo e direto do que um parceiro de mercado comum com o Brasil, a sua alta 

eficiência dentro da porteira, fruto de um ambiente privilegiado e de agricultores 

competentes, associada ao seu desenvolvido sistema de movimentação, 

processamento e exportação. Segundo Quevedo (2016), o setor possui fundamental 

importância na economia brasileira em razão da significativa participação no Produto 

Interno Bruto (PIB) e na balança comercial, por gerar renda e empregos. 

O Brasil apresentou evoluções nas últimas décadas, sendo responsável, em 

2010, por 22,34% da geração de riquezas, representando um montante de R$ 821,06 

bilhões, além de responder por 37% dos empregos gerados no país. O ano de 2017 

foi excepcional para a agricultura brasileira, o país teve uma produção recorde de 

grãos, alcançando 237,6 milhões de toneladas para uma área plantada de 61,0 milhões 

de hectares, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura (FAO, 2019). 

Outro resultado positivo, segundo a FAO (2019), foi o crescimento do PIB 

agropecuário de 13,0% no ano, enquanto o PIB da economia foi de 1,0%. No ano de 

2018, não se repetiram os resultados de 2017, mas as informações divulgadas pelo 

IBGE (2018) mostraram que o PIB acumulado nos últimos quatro trimestres desse 

ano cresceu 1,3%, enquanto a agropecuária teve aumento de 6,1%, Indústria 0,6% e 

Serviços, 1,0% (trimestres acumulados iniciando em abril de 2017 até março de 2018). 

A agropecuária brasileira atingiu novo recorde, em volume e valor, em 2018, quando 

comparado a 2017, a boa safra desse ano, que foi a segunda maior colheita de grãos 

da história do País, foi fator importante para que o setor atingisse esse novo recorde. 

As projeções para 2018 do PIB-volume do agronegócio, calculado pelo critério de 

preços constantes, seguem apontando crescimento, em todos os segmentos. O 

PIB-volume do agronegócio deve crescer 2,07% em 2018, com altas de 5,00% para 

insumos, de 0,58% para o segmento primário, de 2,30% para a agroindústria e de 

2,50% para os agros serviços. Em 2021 o PIB do agronegócio brasileiro cresceu 

8,36% em 2021. Com o resultado, o setor alcançou participação de 27,4% no PIB 

brasileiro, a maior desde 2004, quando foi de 27,53% (CNA, 2022). 
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Nesse cenário destacaram-se cinco setores importantes do agronegócio 

brasileiro mercado exportador, sendo o primeiro do ranking o complexo soja (40,2% de 

participação), seguido das carnes (14,5% de participação), produtos florestais (13,9% 

de participação), complexo sucroalcooleiro (7,3% de participação) e café (4,9% de 

participação). Esses cinco setores reunidos foram responsáveis por 80,8% do valor 

total exportado pelo Brasil em produtos do agronegócio em 2018. Em 2017, os 

mesmos setores foram responsáveis por 79,4% do valor total exportado pelo Brasil em 

produtos do agronegócio, ou seja, houve uma concentração das exportações 

brasileiras entre os cinco principais setores exportadores (BRASIL, 2018). 

As projeções do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) 

mostram que a grande contribuição para o atendimento da crescente demanda global 

por alimentos virá do Brasil, dados demostrados pelo setor agropecuário em sua 

participação Produto Interno Bruto no agronegócio brasileiro, que avançou 24,31% em 

2020, quando comparado a 2019, que era de 20,5%, e alcançou participação de 26,6% 

no PIB brasileiro, com grande destaque para a pecuária, apresentando uma 

participação de 24,6%, com o seguimento da avicultura de corte um faturamento anual 

crescente em 2020 de 9,98%, como resultado da combinação de alta de 7,86% dos 

preços reais e aumento de 1,96% da produção anual (BARROS; CASTRO; ALMEIDA, 

2020). 

 

2.2 Panorama Mundial da Pecuária 

 

No contexto mundial, na última década, a produção de carnes cresceu, 

principalmente a carne suína e a carne de frango. Embora também tenha 

experimentado uma expansão na produção, a carne bovina teve um índice de 

produtividade menor que a carne suína e a de frango. Em 2006, a produção mundial 

de carne suína era da ordem de 97,2 milhões de toneladas, seguida pela carne de 

frango, 57,48 milhões e pela carne bovina, 53,6 milhões de toneladas (BRANDÃO; 

REZENDE; MARQUES, 2006). 

A produção global de carne bovina prevista para o primeiro trimestre de 2021 

foi de 60,8 milhões toneladas, impulsionadas pelo declínio na produção de países 

como Argentina, Austrália e Brasil, a de carne suína foi de 105,1 milhões de toneladas 

principalmente no aumento da produção na China, e a produção global de carne de 

frango foi de 101,0 milhões toneladas, impulsionada por um declínio acentuado na 
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China, porém os altos preços dos grãos para ração e impactos persistentes da Gripe 

Aviária Altamente Patogênica (HPAI) em vários países (União Europeia - UE, Coréia, 

Japão) vem impedindo a expansão avícola (USDA, 2021). 

Segundo os levantamentos da agência USDA para junho de 2021, a produção 

de carne bovina no mundo em mil toneladas foi de 60.824, com destaque para os EUA 

com 12.719, Brasil com 9.550, UE com 7.750 e China com 7.050 desse volume, já a 

carne suína contabilizou 105.121, desse número 43.750 sob a responsabilidade da 

China, seguidos pelas produções de 24.800 na UE, de 12.776 dos Estados Unidos e 

o Brasil com 4.280 desse montante. O setor avícola está na segunda posição com 

101.023 mil toneladas de carne frango, com 20.296 mil toneladas, advindas dos 

Estados Unidos, seguidos do Brasil com 14.150, China com 14.000 e UE com 12.650, 

desse total. 

O Brasil, nesse mercado, destaca-se como grande exportador mundial, com 

expansão relativamente robusta, impulsionada pela demanda externa e interna. Em 

relação à produção e comercialização de carne, o país está entre os maiores 

produtores e consumidores mundiais. Sua liderança ocorre, também, nas 

exportações, ocupando, a partir de 2004, o primeiro lugar, com 26,4% das exportações 

mundiais de carne bovina. Até então, essa posição era ocupada pela Austrália. Em 

relação à carne de frango, o Brasil é o terceiro maior produtor, depois dos Estados 

Unidos e da China, mas é o maior exportador do mundo, tendo exportado 3,23 milhões 

de toneladas de carne de frango em 2016 (USDA, 2019). 

No mercado de carne de frango, a competitividade brasileira pode ser 

constatada pela citação do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, 

2019), combinados com custos de grãos e de mão-de-obra relativamente baixos, e em 

economias de escala cada vez maiores; estima-se que os custos de produção do 

frango integral eviscerado seriam os mais baixos de todos os principais fornecedores, 

chegando a R$ 1,37 kg/vivo ou US$ 0,48/kg para aquele ano, dados da EMBRAPA 

(2019) registram valores variando de R$ 4,44 a R$ 5,27 ou US$ 0,88 a 0,98. 

O país está entre os maiores produtores de carne de frango do mundo, e isso, 

associado ao crescimento populacional mundial alavanca ainda mais a ampliação do 

setor, uma vez que a carne de frango está entre as alternativas mais econômicas para 

a alimentação humana, além de sua aceitação mundial estar ligada às questões 

culturais e religiosas (BOSI, 2011). O Brasil é hoje o maior exportador mundial, 

abastece quase 160 mercados, além de ser o terceiro maior produtor de frango. Nos 
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últimos anos, o setor avícola cresceu não só economica, como também socialmente, 

empregando 4,5 milhões de pessoas. 

Entretanto, a competitividade da produção e exportação de frangos está 

associada à capacidade do produtor de desenvolver sistemas produtivos que atendam 

a um mercado cada vez mais informacional, exigindo um melhor trato das aves e 

atendimento das questões ambientais, de qualidade, logística, ou seja, todos os 

aspectos que envolvem a cadeia produtiva (BATALHA, 2011). 

 

2.3 A Avicultura de Corte no Brasil 

 

A avicultura tem sido analisada como uma das mais importantes e eficientes 

atividades da agropecuária brasileira, levando o Brasil a assumir, desde 2004, o posto 

de maior exportador mundial de carne de frango, tendo terminado 2010 com a marca 

de 3,8 milhões toneladas embarcadas para mais de 150 países, posto em que 

permanece até os dias atuais, chegando a exportar 4,2 milhões de toneladas em 2020. 

Quanto à produção de frangos, o Brasil ocupa posição de destaque com uma 

produção de 13,8 milhões de toneladas, e também é responsável por dois terços do 

total de empregos gerados pelo setor agropecuário. Quanto ao faturamento anual, a 

avicultura de corte cresceu 9,98%, como resultado da combinação de alta de 7,86% 

dos preços reais e aumento de 1,96% da produção anual (ABPA, 2021). 

O Brasil evolui no consumo de carne de frango, perdeu somente para China e 

para os Estados Unidos, só no último semestre de 2017, a quantidade de cabeças de 

frango que foram abatidas, chegou a 1,43 bilhões e esse valor ainda foi inferior ao 

valor do trimestre anterior com queda de 3,7%, nesse mesmo período, teve um peso 

acumulado de carcaças de 3,35 milhões de toneladas. Em 2018, no segundo 

trimestre, caiu o abate para 1,38 bilhões de cabeça de frango. A região sul do país 

sempre está na liderança quando se fala em abate de aves, com 60,8%. Em 2017, 

também no quarto trimestre, o aumento do faturamento em dólares foi mais acentuado 

do que o aumento do volume in natura exportado. O Brasil tem alcançados inúmeros 

desafios impostos ao crecimento da produção com um crescimento anual médio de 

10,12%. A produção de carne de frango que, em 1970, foi de 217 mil toneladas, em 

2010, chegou à margem de 12.230 mil toneladas. Por causa desse crescimento 

desenfreado da produção de carne de frango, o país saltou de 2,9% em 1970 para 

16,1% em 2010 (IBGE, 2018). 
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Segundo o IBGE (2020), a região Sul do Brasil respondeu por 64,37% do abate 

nacional de frangos, seguida pelo Sudeste (16,23%), Centro-Oeste (14,86%), 

Nordeste (2,26%) e Norte (1,45%), para 2021 o instituto registrou no primeiro semestre 

o abate de 3,09 milhões de cabeças de frangos, esse resultado significou aumento de 

5,7% em relação ao mesmo semestre do ano anterior. Em 2021, no Brasil até o 2º 

trimestre, foram abatidos 3,6 milhões de cabeças de frangos, esse resultado significou 

aumento de 7,7% em relação ao mesmo trimestre no ano de 2020. O abate por região 

do país para o 2º semestre teve destaque para a região Sul, respondendo a 60,2% do 

abate nacional de frangos, seguida pelas regiões Sudeste (19,7%), Centro-Oeste 

(13,7%), Nordeste (3,9%) e Norte (2,5%). No Piauí, foram abatidos 1,36 milhões de 

cabeças de frangos (ABPA, 2020). 

No Brasil, a distribuição é quase uniforme no território nacional e a demanda de 

carne de frango está a cada dia maior e isso já vem acontecendo desde os anos 1970, 

mas só em 2006, a carne de frango passou a ser a mais consumida no país, em 2010 

superou a carne suína e a bovina, atualmente o consumo per capita de frango de 45,27 

kg, segundo o IBGE (2020). 

Os motivos que fizeram o aumento do consumo de carne de frango foi o uso da 

tecnologia nesse setor, possibilitando a diminuição no preço do frango ao produtor, 

também a diminuição dos custos de transação por causa da implantação dos sistemas 

coordenados de produção, comercialização e industrialização, além do fato de a 

população ter mudado os seus hábitos alimentares, por fazer bem à saúde e pelo seu 

fácil preparo e por último, por fazer com que melhorasse a renda econômica no Brasil 

nesses 15 últimos anos. Em 2019, o consumo vem crescendo em 1,5 % e continua 

muito competitivo em relação à carne bovina e suína. Os brasileiros estão entre os 

maiores consumidores de carne branca, a qualidade da ave produzida e o preço fazem 

do frango, uma das refeições mais procuradas. 

A produção de frango no Brasil ganhou impulso nas últimas décadas, primeiro 

no consumo no próprio país e depois com exportações para outros países, uma 

excelente fonte de renda para os donos de granja, tendo o Paraná como maior 

produtor e exportador do Brasil. Está previsto para que o Brasil chegue a produzir 13,9 

milhões de toneladas, o custo da ração provavelmente baixará o valor e há uma 

grande chance de que ocorra um novo recorde de produção dos grãos e das 

oleaginosas. O milho e a soja são 70% do custo da avicultura de corte, por ter grandes 

chances de o seu custo baixar, de uma melhora significativa na produção de frango 
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em 2019, pois nos primeiros trimestres de 2018, o custo cresceu em 17%. O frango 

produzido na região catarinense do país é exportado para mais de 120 países, isso 

graças a um sistema de biossegurança implantado no estado (ABPA, 2018). 

Um dos grandes produtores de carne de frango do Nordeste é o Ceará e possui 

uma das maiores granjas da região. A maior ameaça ao insucesso da avicultura é o 

risco sanitário, ou seja, doenças que podem atingir as aves e prejudicar no ganho de 

peso ou até mesmo na perda total dos frangos. No Nordeste, o crescimento do 

consumo de carne de frango tem sido moderado, porém há uma grande chance de 

crescer em sua produção, no momento está com 8%, com chances de triplicar, 

passando a ser autossustentável no mercado interno, de acordo com os dados da 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2019). 

A EMBRAPA (2019) cita ainda que apesar da produção per capita da região ser 

bem pequena, a de consumo é bem parecida com a do restante do Brasil; para que o 

Nordeste consiga ser mais competitivo com as outras regiões, devem-se baixar os 

custos de produção. A região corresponde a 30% da população brasileira, no entanto 

só atende a 8%. O Nordeste já chegou a produzir em torno de R$ 1.924,3 milhões, o 

que em quilos equivale a 703,6 mil toneladas. 

Segundo Nääs (2018), o estudo das cadeias do agronegócio brasileiro é de 

grande importância para o entendimento do setor e traria maiores esclarecimentos a 

estratégias que auxiliariam o desenvolvimento sustentável dessa atividade. O 

agronegócio envolve, além da produção agrícola, operações ligadas ao apoio dessa 

produção, ao processo agroindustrial e o caminho dos produtos até a mesa do 

consumidor final. 

A avicultura é uma atividade econômica internacionalizada e uniforme, sem 

fronteiras geográficas de tecnologia. É considerada um complexo industrial que não 

deve ser analisado apenas sob o aspecto de produção e distribuição, e sim através 

de uma abordagem sistêmica do setor (SCHMIDT; SILVA, 2018). 

A cadeia produtiva da avicultura de corte é reconhecida como um dos 

segmentos agrícolas mais importantes, a atividade revela-se como um exemplo de 

integração e interdependência econômica. Mesmo que, no início da história da 

avicultura no Brasil, tenha-se praticado a atividade de forma tradicional e familiar, em 

que nas pequenas propriedades, a produção era para o consumo próprio e vendiam-

se os excedentes apenas, evolui a partir da década de 1950, para a integração entre 
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os criadores de frangos e as agroindústrias (NÄÄS, 2018; TAVARES; RIBEIRO, 2007; 

VIEIRA; DIAS, 2005). 

Nas últimas três décadas, a produção brasileira de frango de corte obteve taxas 

de crescimento superiores à média mundial, a produção de carne de frango brasileira 

aumentou de 6,0 milhões de toneladas para 13,2 milhões de toneladas em 2017 

(ADCOCK et al., 2018). 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) brasileiro 

apresenta um crescimento anual no consumo da carne de frango entre o período 

2020/21 a 2030/31, indicando um aumento de produção em 27,7% nos próximos 10 anos, 

esse dado foi projetado a partir dos dados de consumo de carne de frango para 

2030/31, que será de 18,8 milhões de toneladas para uma população total estimada 

pelo IBGE em 215,0 milhões de pessoas e em 2031 tem-se ao final das projeções um 

consumo de 56,7 kg/hab/ano (MAPA, 2021). 

Na região Nordeste, apresentam-se como estados produtores Pernambuco, 

Bahia, Paraíba e Piauí, este último com 0,13% da produção nacional, porém com boas 

perspectivas de crescimento por encontrar-se dentro do MATOPIBA1, região produtora 

dos principais insumos exigidos pela atividade (ABPA, 2021). 

A cadeia produtiva de frangos de corte no Brasil tem vantagens competitivas 

pelo fato de ter a possibilidade de uma estrutura organizacional verticalizada e de ser 

uma proteína de baixo custo, o que atrai consumidores de diferentes classes sociais 

(RECK; SCHULTZ, 2016). 

É caracterizada, como mostram Oliveira et al. (2015), Reck e Schultz (2016) e 

Espíndola (2012), pelo uso de sistemas modernos de planejamento, organização, 

coordenação, técnicas gerenciais e, principalmente, pela incorporação de novas 

tecnologias que resultam em um constante crescimento da produção. 

Espíndola (2012) destaca que a incorporação de novas tecnologias possibilita 

a melhoria nos sistemas de produção e controle, a redução dos custos de energia e 

matéria-prima, a diversificação da matriz energética e do mix de produtos 

industrializados oferecidos. 

Os grandes avanços da pesquisa no desenvolvimento de novas tecnologias no 

setor da avicultura converteram o Brasil em um dos maiores produtores e exportadores 

de carne de frango mundiais. 

 
1 Região que compreende o bioma Cerrado dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032018000300467&lng=en&nrm=iso&tlng=en&B21
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032018000300467&lng=en&nrm=iso&tlng=en&B21
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032018000300467&lng=en&nrm=iso&tlng=en&B9
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032018000300467&lng=en&nrm=iso&tlng=en&B9
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Esse setor é representado por milhares de produtores integrados, centenas de 

empresas beneficiadoras e dezenas de empresas exportadoras, o que ressalta sua 

importância para o país (ABPA, 2021). 

Dentre os elos que mais absorvem novas tecnologias estão as agroindústrias, 

que mantêm contato direto com os fornecedores de insumos e equipamentos em 

busca de novos processos ou novos equipamentos para melhorar o processo 

produtivo. Os fornecedores de equipamentos de alta tecnologia estão localizados, em 

sua maioria, na Europa e nos Estados Unidos, o que pode resultar em um gargalo 

tecnológico para a indústria (SANTINI, 2006). 

Como forma de monitorar a evolução tecnológica e minimizar os altos custos e 

riscos, as empresas mantêm parcerias com esses fornecedores e realizam parcerias 

em pesquisa e desenvolvimento com universidades para testar produtos, visando 

complementar conhecimentos em áreas específicas de pesquisa (BASSI; SILVA; 

SANTOYO, 2013). 

A necessidade de atender às exigências do mercado e a crescente pressão 

para se manterem competitivas no mercado fizeram as empresas da cadeia produtiva 

de frangos de corte criarem seus próprios laboratórios de pesquisa, para atenderem de 

forma mais rápida suas demandas e necessidades. Além disso, essas empresas 

criaram mecanismos de transferência de tecnologia na busca de novos parceiros e 

mercados. 

De acordo com Yeganiantz e Macedo (2002), a pesquisa agropecuária 

brasileira tem buscado contribuir para resolver os problemas sociais e promover novos 

conhecimentos, incorporando os avanços existentes e buscando a independência 

tecnológica do país, além de agilizar a transferência das informações, diminuindo o 

tempo entre a geração e a adoção de tecnologia. Todavia, segundo os autores, no 

caso da cadeia de aves, algumas autoridades em do setor produtivo acreditam ser 

mais fácil e mais barato buscar tecnologia no exterior para aumentar a produtividade 

e qualidade dos produtos e serviços, em detrimento de um investimento consistente 

em pesquisa nacional. 

No caso da cadeia produtiva de frangos de corte, até quatro décadas atrás, ela 

estava centrada em pequenas propriedades rurais e a sua produção era 

comercializada de forma direta para pequenos açougues (SANTOS, 2014). A partir 

dos anos 1970, ocorrem mudanças tecnológicas e na estrutura produtiva, destacando- 

se a redução do ciclo de produção das aves de corte; um grande avanço na seleção 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032018000300467&lng=en&nrm=iso&tlng=en&B1
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032018000300467&lng=en&nrm=iso&tlng=en&B24
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032018000300467&lng=en&nrm=iso&tlng=en&B4
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032018000300467&lng=en&nrm=iso&tlng=en&B4
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032018000300467&lng=en&nrm=iso&tlng=en&B38
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032018000300467&lng=en&nrm=iso&tlng=en&B27
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de linhagens; a intensificação do uso de rações balanceadas; o uso de equipamentos 

industriais de última geração e novas técnicas de manejo das aves, resultando em 

significativos ganhos de produtividade (ESPÍNDOLA, 2012). 

Sorj, Pompermayer e Coradini (2008) relatam que a pesquisa e a produção 

tecnológica relacionadas ao material genético e insumos químico-veterinários 

sofisticados estão estreitamente ligadas ao capital internacional, sendo um dos elos 

básicos da internacionalização do complexo avícola. Na década de 1980, a indústria 

avícola nacional teve grande avanço graças a recursos investidos em P&D interno às 

empresas, para Alves (2003), parece incoerente afirmar a ausência de pesquisas no 

setor; porém, pode-se afirmar que há ausência de pesquisas por parte das agências 

públicas de fomento e desenvolvimento. 

De acordo com Sorj, Pompermayer e Coradini (2008), a atuação do Estado 

nesse setor é essencialmente subsidiária e complementar, sua atuação, no entanto, 

amplia-se em conjunto com as empresas integradoras, pela própria dinâmica do 

complexo avícola e pela importância que possui no conjunto das políticas oficiais. 

Mesmo que tenda a se intensificar, a ação do Estado se caracteriza por centrar-se na 

assistência técnica, ou seja, no acompanhamento da aplicação tecnológica e, num 

segundo plano, na adaptação da tecnologia já desenvolvida, atingindo apenas 

tangencialmente a pesquisa mais sofisticada. 

Conforme consta no relatório do Instituto Paranaense de Desenvolvimento 

Econômico e Social (IPARDES, 2015), a participação das Instituições Públicas de 

Pesquisa está mais voltada aos processos de manejo da produção agropecuária do 

que industrial, tornando os resultados para a cadeia de aves bastante tímidos. De 

acordo com o relatório, há grande descolamento entre os interesses das instituições 

públicas e o setor produtivo, que pode ser explicitado pelo atual processo de adoção 

de tecnologias. 

O acelerado desenvolvimento científico e tecnológico impõe a necessidade de 

mudanças constantes, sendo o principal agente a Inovação Tecnológica. A busca pela 

inovação implica na escolha de trajetórias tecnológicas, uma vez que as empresas 

não saltam de um dado caminho para outro apenas com competências individuais 

(SILVEIRA et al., 2016). 

As fontes e direções de mudanças tecnológicas são definidas levando-se em 

conta o tamanho das empresas, o tipo de produto fabricado, os objetivos de inovação, 

as fontes de inovação e dos locais de inovação própria. A partir da escolha da trajetória 
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tecnológica, a estratégia organizacional deve direcionar seu foco para prover um 

ambiente favorável à inovação (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). 

O papel da inovação se tornou tão relevante que ultrapassa o ambiente das 

organizações, do segmento industrial ou setorial da economia e expande-se para o 

ambiental nacional, em que as políticas de Estado e governo são relevantes para 

impulsionar esse movimento. É o que se designa Sistema Nacional de Inovação - SNI 

(SILVEIRA et al., 2016). 

Contribuem para o desenvolvimento tecnológico fatores como a trajetória 

tecnológica das empresas, o grau de oportunidade e a própria habilidade das 

inovações, além dos processos pelos quais os indivíduos e empresas aprendem e 

acumulam experiências para guiar o desenvolvimento tecnológico (SANTINI, 2006). 

Porém, devido à complexidade e características das atividades desenvolvidas, nem 

todos os elos da cadeia produtiva de frangos de corte têm o mesmo potencial para 

inovar. 

Pesquisa realizada por Alves, Martinelli e Dewes (2006) indica que a indústria 

avícola inova continuamente por meio do elo processador, tanto em produto como em 

processo. Estudos do setor constataram que, no seu âmbito, a inovação é 

fundamentalmente incremental e adaptativa das tecnologias geradas no exterior para 

os diferentes elos da cadeia. A pesquisa demonstrou que as patentes depositadas por 

detentores brasileiros são invenções de baixo grau tecnológico, compreendidas como 

mecanismos, dispositivos e adaptações em máquinas e equipamentos, caracterizando 

uma estratégia tecnológica geradora de baixos graus de própria habilidade. 

De acordo com Jesus Junior et al. (2007), a cadeia produtiva de frangos de 

corte apresenta uma das trajetórias mais importantes dentre as cadeias produtivas 

agroindustriais brasileiras, marcada por constantes evoluções técnicas e tecnológicas, 

que resultaram na conquista do mercado interno e externo, superando os principais 

fornecedores avícolas mundiais. 

As principais modificações ocorridas, durante a década de 1980, segundo Mior 

(1992), estão relacionadas à mudança no padrão de consumo; ao acirramento da 

concorrência internacional; à estagnação do mercado nacional; à concentração de 

mercados e ao surgimento de novas tecnologias, que levaram a uma reestruturação 

agroindustrial, com o surgimento de grandes grupos agroindustriais, ligados ao 

mercado externo. A partir dos anos 1980, devido à implantação do processo de 

qualidade total e da competição com mercados externos, houve um aumento da 
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escala de produção, com redução da margem dos produtores e aumento da 

seletividade, excluindo os produtores mais pobres (BUAINAIN, 2007). 

Nos anos 1960, os programas de melhoramento genético avaliaram o número 

de ovos incubáveis e a taxa de eclosão. Já nas décadas de 1970 e 1980, a 

preocupação voltou-se para a conversão alimentar. A partir dos anos 1990, as 

pesquisas passaram a englobar as instalações de equipamentos, expressando 

preocupação com a redução de mão-de-obra e o bem-estar animal. Essas 

características foram ganhando importância com o aumento das exigências sanitárias, 

tanto em nível nacional como internacional, e as novas normativas voltadas para a 

preservação do meio ambiente. Atualmente, observa-se uma forte tendência mundial 

de alterar o sistema de produção, abolindo os antibióticos utilizados como promotores 

de crescimento. Essa exigência está ligada à cobrança do consumidor por um alimento 

seguro e pelo bem-estar animal. 

De acordo com Espíndola (2012), a carne de frango é hoje um dos principais 

alimentos que compõem a dieta humana. O aumento do consumo está relacionado ao 

preço e à máxima capacidade de transformação de cereais em carne no menor tempo 

possível de criação. 

O peso médio e a idade de abate reduziram entre 1960 e 2010 em 22,2% e 

26,8%, enquanto a conversão alimentar melhorou em 43,8%. A genética, o manejo e a 

nutrição foram os principais responsáveis pelo ganho expressivo de produtividade na 

avicultura. Para melhor exemplificar as mudanças tecnológicas ocorridas no setor, 

serão apresentadas as inovações ocorridas nos três segmentos da cadeia de frango: 

produção, industrialização e comercialização/distribuição. Em relação à produção de 

insumos, três principais atividades responsáveis pelo fornecimento de matérias à 

indústria imperam: nutrição, sanidade e genética animal (SANTINI; SOUZA FILHO, 

2004), assim como as empresas de equipamentos. 

Os avanços na área de nutrição, de acordo com Santini (2006), têm contribuído 

para o desenvolvimento da genética avícola. As novas formulações estão diminuindo 

o tempo de crescimento das aves, além de melhorar seu desempenho. A proibição de 

uso coletivo de antibióticos, principalmente na União Europeia, tem feito com que a 

indústria de nutrição animal direcione suas pesquisas para novos produtos 

substitutivos como enzimas e probióticos. 

As inovações tecnológicas na área de sanidade estão relacionadas aos 

prebióticos, probióticos, acidificantes e enzimas: os probióticos, como alternativa para 
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as drogas tradicionais, as enzimas para incrementar a digestibilidade dos nutrientes 

da ração ou para diminuir os efeitos antinutricionais. O desenvolvimento de produtos 

para combater a coccídiose também foi apontado por Santini (2006) como uma área 

promissora na avicultura de corte. 

A indústria de produtos veterinários tornou-se indispensável à produção de 

animais cada vez mais produtivos e livres de doenças e contaminações. Segundo 

Espíndola (2012), apesar do domínio das empresas multinacionais, ocorreu um 

esforço de empresas nacionais em desenvolverem ou importarem vacinas para a 

melhoria da sanidade do rebanho avícola brasileiro. 

Em relação à genética, Santini (2006) destaca que a importação de material 

genético vem decaindo nos últimos anos no Brasil, pois o país está multiplicando o 

material genético internamente. Estudos indicam que 80% das melhorias obtidas nas 

linhagens decorreram do processo de seleção, instalação, manejo, nutrição, ambiente 

e sanidade. Na opinião de Espíndola (2012), a trajetória do progresso técnico 

caminhará em direção de um aprofundamento da busca do genoma da galinha e do 

seu possível mapeamento. O melhoramento genético está centrado nas 

características e na maximização da produção de carne de alta qualidade com o 

mínimo de custos de produção. 

A indústria de equipamentos avícolas vem implantando diversas inovações em 

processos e produtos, buscando o aumento da produtividade. Segundo Espíndola 

(2012), as inovações ocorreram em relação às instalações para controlar as condições 

adversas do clima, como equipamentos de climatização (ventiladores, umidificadores, 

aquecedores, cortinas isolantes ou sistema de túnel), controlados por softwares. Na 

região Centro-Oeste, existem aviários com túnel de ventilação, nebulizadores de água 

e sistema de recirculação de água em painéis de evaporação. Nas regiões Sul e 

Sudeste, a tendência é a de adaptações nos aviários convencionais e 

semiautomatizados para atender às necessidades de conforto térmico das aves. 

Todas essas melhorias foram acompanhadas por um programa de rastreabilidade, 

que consiste na obtenção de dados, desde a origem da ração, pintinhos e 

medicamentos até o produto final. O resultado é apresentado ao consumidor por um 

selo com uma etiqueta numérica que permite estabelecer todas as fases de produção 

(ESPÍNDOLA, 2012). 

No segmento de industrialização, observa-se o desenvolvimento de produtos 

com valor agregado e de qualidade. As empresas estão reduzindo a exportação de 
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frangos inteiros e aumentando a exportação de cortes. O crescimento das empresas 

em termos produtivos e comerciais é atribuído por Santini (2006) às estratégias de 

expansão produtiva e à melhoria da produtividade, com uso de novas tecnologias e 

novas instalações, além da reestruturação organizacional. As tecnologias de controle 

automático de temperatura, umidade, fornecimento de água e ração resultaram no 

aumento do coeficiente alimentar dos frangos. Incubadoras e nascedouros equipados 

eletronicamente permitem o controle do desenvolvimento da ave (SANTINI, 2006). 

Quanto ao segmento de comercialização e distribuição, Sorj, Pompermayer e 

Coradini (2008) afirmam que a exportação brasileira de frangos deve ser entendida 

como um novo tipo de exportação de produtos, diferente do modelo exportador 

tradicional, que se baseava na utilização extensiva de terra e força de trabalho. As 

exportações avícolas têm como fundamento um moderno complexo agroindustrial 

crescentemente interiorizado, e como centro impulsionador central, o próprio mercado 

interno. 

Para Jesus Junior et al. (2007), a grande expansão da produção e exportação 

de frangos levou as maiores indústrias do setor a buscarem a internacionalização de 

suas operações, construindo novas plantas ou adquirindo plantas já existentes. Essa 

estratégia objetiva diminuir o risco de eventuais barreiras comerciais, que possam ser 

impostas por esses mercados, além de propiciar maior proximidade dos mercados 

consumidores. Em relação aos aspectos logísticos de escoamento da produção do 

setor, os autores destacam dificuldades, principalmente na cadeia de frios e no 

sistema rodoviário de transporte, sendo comum em quase todos os setores da 

economia. Os autores ressaltam que os aspectos dessas ineficiências são sentidos 

com maior intensidade pelo segmento exportador. 

No entendimento de Rodrigues (2007), a posição conquistada pelo Brasil como 

maior exportador mundial de carne de frango se deve a uma tríade básica: status 

sanitário, custo baixo e diferenciação pela qualidade. Essa combinação de fatores 

confere à carne de frango brasileira qualidade superior frente à dos demais 

competidores. 

Apesar dos grandes avanços tecnológicos, observa-se, ainda, uma forte 

dependência da avicultura industrial nacional em relação aos fornecedores de 

tecnologias estrangeiros. A competitividade da avicultura brasileira pode estar hoje 

baseada em fatores não tecnológicos, como o custo relativo da mão-de-obra e a alta 

produtividade de grãos. Esse fato é preocupante, uma vez que as futuras trajetórias 
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tecnológicas para o setor estão baseadas em áreas complexas do conhecimento 

científico (ALVES, 2003; SANTINI, 2006). 

Segundo Santini (2006), como produtores de tecnologia, empresas norte- 

americanas e europeias detêm maior e melhor competência relativa em algumas 

áreas, como melhoramento genético, em que o Brasil ainda é vulnerável. Seria 

estratégico ampliar a pesquisa das instituições públicas, buscando maior 

desenvolvimento tecnológico em parceria com as empresas dos diversos elos da 

cadeia. Essa parceria não deve se limitar à área de genética, mas também de sanidade 

e de nutrição animal, instalações e equipamentos das plantas industriais, no intuito de 

gerar outras fontes de competitividade dinâmica da avicultura industrial brasileira. 

 

2.4 A Cadeia de Produção de Carne de Frango 

 

A avicultura industrial brasileira surgiu no final da década de 1950, quando 

novos aviários começaram a ser estruturados, utilizando novos métodos de manejo, 

ao mesmo tempo em que se iniciou uma intensa atuação dos institutos de pesquisa 

no sentido de melhorar o combate às doenças e o controle sanitário em geral, junto 

ao surgimento das primeiras associações de avicultores e cooperativas (SORJ; 

POMPERMAYER; CORADINI, 2008). A partir da década de 1980, a cadeia de frangos 

de corte apresentou significativa transformação, com ganhos de produtividade, 

abertura de novos mercados e pela consolidação da organização da cadeia, com maior 

integração entre seus elos (SILVA; SAES, 2005). 

As grandes modificações no sistema produtivo, como o alto nível tecnológico e 

a integração avicultor/agroindústria, deram maior dinamismo à atividade, colocando- a 

em posição privilegiada em relação a outras atividades pecuárias no Brasil. Para os 

produtores, esse sistema garante o escoamento da sua produção e assistência 

técnica, obtenção de melhores insumos de produção, assegura produção ininterrupta, 

propicia maior facilidade de acesso ao crédito e a incorporação mais rápida de 

inovações tecnológicas (OLIVEIRA et al., 2015). 

De acordo com a Embrapa Suínos e Aves (2019), na década de 1990, a cadeia 

passou para a era da competitividade, em que a reestruturação tecnológica, a 

eficiência, a diminuição dos custos e a reestruturação administrativa das empresas 

transformaram-se em estratégias de sobrevivência. Nesse período, a avicultura 

buscou novos mercados, oferecendo produtos de maior valor agregado. A conquista 
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do mercado externo veio com a comprovação da qualidade sanitária dos rebanhos. 

Por outro lado, a expressiva melhoria de renda da população brasileira, nos últimos 

anos, vem impulsionando o consumo interno do produto (EMBRAPA, 2018). Segundo 

Voilà e Triches (2013) e Silva e Saes (2005), a cadeia produtiva de frango é 

caracterizada por uma sequência de operações que pode ser dividida em três grandes 

áreas (Figura 3). 

 

Figura 3 – Cadeia produtiva de frangos de corte no Brasil 

 
Fonte: Adaptado de Mendes et al. (2004) e Violá e Triches (2013). 

 

A produção de insumos é a etapa que compreende os avozeiros, matrizeiros, 

incubatório e aviários. Os avozeiros importam os ovos das linhagens avós, que 

produzem as matrizes, nos matrizeiros, gerando os pintinhos comerciais. A incubação 

dos ovos das matrizes é realizada nos incubatórios. Os pintinhos com um dia de idade 

são entregues ao criador de frangos, a maior parte, de empresas integradoras ou 

cooperativas (SILVA; SAES, 2005). Nesse elo, estão as empresas de sanidade, 

nutrição, genética e equipamentos, principais fornecedores de insumos e principais 

elos inovadores da cadeia. 
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A industrialização é desenvolvida por uma agroindústria ou frigorífico. Inicia-se 

a partir do abate do frango, com idade média de 42 dias, e, depois de abatido, será 

vendido inteiro, em partes, ou, ainda, processado como pratos rápidos ou embutidos, 

agregando mais valor ao seu preço e permitindo um processo de diferenciação do 

produto (SILVA; SAES, 2005). Nessa área, encontram-se as agroindústrias, que 

absorvem as inovações produzidas pelas empresas que fazem parte da etapa da 

produção. E a comercialização e distribuição compreendem empresas atacadistas, 

redes de supermercados, açougues, varejistas e mercado internacional (VIOLÁ; 

TRICHES, 2013). 

Durante o processo de produção, industrialização e distribuição do produto 

final, estão presentes outros setores geradores e fornecedores de tecnologia, 

pesquisa e desenvolvimento genético, equipamentos, medicamentos, rações e 

insumos e transportes, que completam a cadeia produtiva de frangos de corte. A 

avicultura não se limita à produção de carnes, mas em um grande complexo que vai 

desde o planejamento da produção até a comercialização dos produtos finais. 

Alves (2003) identificou os principais elos inovadores da cadeia produtiva de 

frangos de corte, com a parte significativa dos ganhos produtivos da agroindústria 

avícola dependendo do desenvolvimento tecnológico gerado por esses elos (Figura 

4). 

 

Figura 4 – Principais elos geradores de inovações na cadeia da avicultura 

 

Fonte: Alves (2003). 

 

Os principais polos geradores de inovações tecnológicas avícolas, assim como 

os esforços em pesquisa, estão nas etapas de produção e industrialização, em que 
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http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032018000300467&lng=en&nrm=iso&tlng=en&f2
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032018000300467&lng=en&nrm=iso&tlng=en&f2
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032018000300467&lng=en&nrm=iso&tlng=en&B2
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estão localizadas as empresas de nutrição, genética, sanidade, máquinas e 

equipamentos e agroindústrias. Por essa razão esses elos foram escolhidos como 

objeto do presente estudo. 

No campo da genética, grandes empresas estrangeiras controlam o mercado 

mundial de genética avícola e estabelecem intensa competição, tornando o mercado 

dinâmico e com fortes barreiras à entrada (ALVES, 2003). 

O segmento fornecedor de máquinas e equipamentos também é dominado por 

poucas empresas, que atuam ainda em outros segmentos. As inovações geradas nos 

elos de produção são, na maior parte, direcionadas e absorvidas pelo setor de 

industrialização (agroindústrias), que, por sua vez, inova em processos (de custos e 

de tempo) e produtos, que são repassados ao consumidor. 

Jesus Junior et al. (2007) afirmam que, longe de ser confusa, a produção de 

frangos envolve tantas e tão diversas atividades exigindo tal grau de congruência entre 

si, que poderia ser comparada a uma engrenagem de relógio, em que cada peça é 

fundamental para manter a precisão necessária para o alcance do seu objetivo final: 

a constância da oferta de carne de frango aos mercados consumidores nacional e 

internacional. Nessa cadeia, a agroindústria exerce a função de empresa focal, sendo 

a principal responsável por coordenar os elos de produção, de matéria-prima e 

distribuição por meio de sistemas de integração (VIOLÁ; TRICHES, 2013). 

O desafio é tornar o sistema agroindustrial sustentável, através de seus 

mecanismos reguladores fazendo com que operem de forma similar aos sistemas 

naturais, passando a ter o desafio de modificá-los, de forma a retardar e/ou eliminarar 

a dissipação dos gargalos no processo interno e externo, e assim transformar o 

sistema linear adotado atualmente no setor avícola em um sistema cíclico (CASTRO, 

2014). No âmbito empresarial, essa preocupação é fundamental, empresas e 

entidades já buscam programar em suas organizações práticas de gestão produtiva 

saudáveis, extrapolando a discussão restrita entre os especialistas, uma vez que os 

problemas gerados pelos processos, que utilizam recursos naturais na produção de 

bens e serviços são perceptíveis em todos os segmentos econômicos, quer seja no 

setor primário, secundário ou terciário (BATALHA, 2011). O crescimento acelerado da 

produção agropecuária traz consigo um agravamento dos problemas ambientais, 

logísticos, de qualidade, entre outros, tornando obrigatória a inclusão dessa questão 

nas análises setoriais do agronegócio (VIEIRA; CAPACLE; BELIK, 2011). 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032018000300467&lng=en&nrm=iso&tlng=en&B2
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032018000300467&lng=en&nrm=iso&tlng=en&B12
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032018000300467&lng=en&nrm=iso&tlng=en&B37
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Com base na projeção do mercado mundial de aves, o Brasil é o maior mercado 

exportador e o segundo maior produtor, como dito anteriormente. A região Sul é 

caracterizada como a principal região produtora do país, no Nordeste, a produção de 

maior relevância é o estado da Bahia, ocupando a 9ª posição com um total de 269 mil 

aves em 2017. 

Os dados do IBGE (2020) estabelece um rebanho para o Piauí de 2.295 mil 

aves. Essa alta representatividade no mercado local não se torna um obstáculo para 

a empresa no processo de comercialização, ela apresenta uma garantia de absorção 

plena no mercado interno, confirmada pela ABPA (ABPA, 2021), em seu relatório 

anual. O estado do Piauí ocupa a 18ª posição no ranking de produção de aves no 

Brasil, mas não é notado em nível nacional como um mercado de exportação, como 

mostra a Figura 5. 

 

Figura 5 – Produção por estados brasileiros produtores de carne de frango em 2020 

 

Fonte: Adaptado de ABPA (2020). 

 

No Estado do Piauí, segundo Mendes, Nääs e Macari (2014), o 

desenvolvimento da cadeia produtiva desenvolvida em nível local refere-se à etapa 

de recebimento dos pintinhos até a fase de acabamento, ou seja, corresponde à 

etapa de “criadores de frango”, conforme demonstrado na Figura 6. 
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Figura 6 – Fluxograma da criação de frangos de corte 

 

Fonte: Mendes, Nääs e Macari (2014). 

 

Quanto ao custo de produção no Piauí, segundo os mesmos autores, a 

alimentação representa 70,92% dos custos de produção da fazenda, com quatro 

composições de ração disponíveis de acordo com o período. O manejo alimentar 

começa com o uso de 0,20 kg / ração nos primeiros 5 dias, imediatamente após esse 

período a ração inicial é introduzida por 21 dias, permitindo o consumo de 1 kg / ave, 

seguindo a fase de crescimento por 10 dias com o uso de 2,2 kg de ração de 

crescimento, fechando o ciclo com 0,9 kg de ração de acabamento nos últimos sete 

dias de um ciclo de 43 dias. Após a retirada das aves para abate, o galpão entra no 

processo de esvaziamento sanitário, garantindo total higienização e desinfecção para 

receber um novo lote após 20 dias. 

A capacidade instalada, adotada no Estado, permite a produção de 14 aves por 

metro quadrado, parâmetro que atende ao processo produtivo nacional, podendo 

variar de 12 a 18 cabeças de frango por metro quadrado. Ao analisar os custos de 

produção de um ano, o custo médio/cabeça é de US$ 2,11, quando comparado ao 

custo de produção de US$ 2,00 na região sul do Brasil, por não haver incubatório local 

e portanto não há produção de pintos de um dia. 
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Em termos gerais, os avanços da avicultura brasileira foram resultados da 

introdução de inovações nas áreas de genética, nutrição, sanidade e novos 

equipamentos no sistema criatório, possibilitando um ganho significativo na taxa de 

conversão alimentar. Essas inovações ocorreram, em um primeiro momento, por meio 

da aquisição de tecnologia importada via pacotes tecnológicos e, partir dessas 

aquisições, houve um processo de aperfeiçoamento e adaptação dessa tecnologia às 

condições brasileiras, resultando nesse avanço. 

Dada a complexidade da dinâmica do mercado e por ser uma commodity, há 

uma considerável percepção que o setor avícola no Piauí tem capacidade de 

ampliação, pois os produtores locais não precisam importar os principais insumos para 

a formulação da ração, uma vez que o cerrado piauiense é grande produtor de milho 

e soja, além de possuir indústrias que beneficia essas matérias primas. 

De acordo com as projeções no mercado futuro, o consumo global anual de 

carne per capita deverá atingir 35,3 kg em 2025, um aumento de 1,3 kg em 

comparação com o período dos últimos 5 anos. Esse consumo adicional consistirá 

principalmente de carne de aves, e quase 90% é de carne de frango. Em termos 

absolutos, espera- se que o crescimento do consumo total nos países desenvolvidos, 

durante o período de projeção, permaneça pequeno em relação às regiões em 

desenvolvimento, onde o crescimento populacional acelerado e a urbanização 

continuam sendo os principais propulsores. 

De acordo com tal projeção, o crescimento do consumo per capita, quando 

comparado ao período base (média de 2015 a 2017), aumentará em 2,8 kg nos países 

desenvolvidos e pela metade nos países em desenvolvimento. Durante a próxima 

década, a produção será beneficiada, de certa forma, por melhores rações de 

conversão de ração e, em parte, por margens positivas de preço entre carne e ração, 

além de melhores índices de conversão alimentar. O aumento da produtividade 

também levará a uma resposta positiva da oferta e a preços mais baixos da carne para 

o período de projeção. 

 

2.5 Abordagem de Mineração de Dados 

 

O método de mineração de dados, também conhecida como Data Mining, é o 

processo de descobrimento de padrões importantes, inovadores e desconhecidos, 

bem como de modelos descritivos, compreensíveis e preditivos a partir de elementos 
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em grande escala (ZAKI; MEIRA JUNIOR, 2014). Pode ser avaliada como uma 

alternativa para obter conhecimento a partir de grandes volumes de dados, pois 

possibilita a descoberta de padrões e relações camufladas, permitindo a geração de 

regras para prognosticar e correlacionar dados, com a finalidade de tornar a tomada 

de decisão mais rápida e/ou confiável. Esse método tem sido utilizado na área da 

saúde (NAKAMURA et al., 2019; STEPHEN et al., 1998), em produção animal (MOTA 

et al., 2017; VIEIRA; OLIVEIRA, 2014) e em outras áreas do conhecimento (CHEN; 

HUANG, 2011), visando a classificação de padrões previamente desconhecidos, úteis 

e relacionados entre os dados. 

Malhotra e Birks (2007) definem a técnica como um processo de descoberta de 

correlações significativas, padrões e tendências, através de grandes quantidades de 

dados armazenados em repositórios, usando reconhecimento de padrões, estatística 

e técnicas matemáticas. Assim, dentre os principais objetivos da mineração de dados, 

pode-se apontar a descoberta de relacionamentos entre dados e o fornecimento de 

subsídios para que possa ser feita uma previsão de tendências futuras baseadas no 

passado. 

A Mineração de Dados pode ser identificada pela classificação, descoberta de 

regras de associação e agrupamento. O principal objetivo da classificação é construção 

de um algoritmo que represente a descoberta de algum tipo de relação entre as 

variáveis disponíveis no conjunto de dados de entrada. Nessa tarefa, deve ser 

identificada, entre as diversas variáveis de entrada, aquela que representa a classe a 

ser predita pelo classificador, denominada variável classificadora, ou variável target. 

A mineração de dados é uma técnica de inteligência artifical ligada ao 

procedimento de descobrir informações de um conjunto especificado de dados 

conhecidos. O método utiliza análise matemática para obter padrões e tendências nos 

dados (WITTEN; FRANK; HALL, 2017). Tal método tem sido aplicado em várias áreas 

do conhecimento (KARA; FIRAT; GHADGE, 2018; MOROTTA et al., 2017; SANTOS; 

2019; ZHANG; WILLIAMS; WANG, 2018). 

As principais tarefas de mineração de dados são descritas a seguir (DIAS, 

2002; GALVÃO; MARIN, 2009; HAIR JR.; BUSH; ORTINAU, 2003): (i) Classificação 

(construção de um modelo que possa ser aplicado a dados não classificados, a fim de 

categorizá-los em classes, com o objetivo de descobrir um relacionamento entre um 

atributo meta e um conjunto de atributos de previsão); (ii) Estimativa ou regressão 

(usada para definir um valor para alguma variável contínua desconhecida como, por 
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exemplo, estimar o número de filhos ou a renda total de uma família ou o valor em 

tempo de vida de um cliente); (iii) Associação (usada para determinar quais itens 

tendem a ser adquiridos juntos em uma mesma transação); (iv) Segmentação (divisão 

de uma população heterogênea em subgrupos ou grupos mais homogêneos); (v) 

Sumarização (envolve métodos para encontrar uma descrição compacta para um 

subconjunto de dados) e (vi) Séries temporais (similarmente operacionalizado como a 

regressão, mas utilizando medidas baseadas no tempo explorando relações que 

podem existir em períodos específicos de tempo). 

Dentre as várias técnicas de mineração de dados existentes, destacam-se: 

Descoberta de Regras de Associação; Árvores de Decisão; Raciocínio Baseado em 

Casos ou MBR; Algoritmos Genéticos; Redes Neurais Artificiais; Modelagem Preditiva; 

Indução de Regras e Lógica Difusa ou nebulosa (fuzzy logic). Para uma descrição 

dessas técnicas e exemplos de utilização é sugerida a leitura de Dias (2002), Galvão 

e Marin (2009), Hair Jr., Bush e Ortinau (2003). 

 

2.6 Uso da Termografia Infravermelho 

 

A termografia infravermelho é um método não invasivo de diagnóstico humano 

(CHAVES et al., 2015; HIDEBRANDT et al., 2012) e animal (NÄÄS et al., 2010; 2014; 

NASCIMENTO et al., 2011; NASCIMENTO; NÄÄS; BARACHO, 2014; YAHAV et al., 

2004). Os termovisores captam as radiações infravermelhas e as transformam num 

mapa térmico da superfície do animal (STEWART et al., 2005). Essa tecnologia vem 

sendo indicada como ferramenta útil também em estudos de bem-estar animal, uma 

vez que pode medir a temperatura do corpo dos animais de forma não invasiva. 

As câmeras termográficas infravermelho têm sido manuseadas em vários 

setores da pesquisa. Nos dias atuais, por exemplo, o diagnóstico por imagem, utilizado 

na área médica, não se refere tão somente à abrangência de métodos que aplicam a 

utilização de raios-x, mas também a outras fontes de energia, incluindo a termografia. 

A termografia infravermelho também é utilizada para determinação da 

temperatura superficial de edificações (CERDEIRA et al., 2011). Dentre as aplicações 

desse método em inspeções de edifícios, destacam-se a identificação de infiltrações 

de água, localização de fendas estruturais, detecção de vazios e defeitos em materiais 

construtivos, estudos de conservação de energia e monitoramento de sistemas 

hidráulicos e elétricos presentes nas edificações (ALTOÉ; OLIVEIRA FILHO, 2012; 



39 

EVOLA; MARGANI; MARLETTA, 2011). 

A análise termográfica foi aplicada como técnica de mapeamento da 

temperatura superficial das aves, principalmente por ser uma forma de medição não 

invasiva, propiciando também a estimativa de perda de calor (NASCIMENTO; NÄÄS; 

BARACHO, 2014). A técnica tem grande importância no cálculo das transferências de 

calor e de massa entre as aves e o ambiente ao seu redor para o dimensionamento 

de sistemas de ventilação e resfriamento evaporativo, tal como a inferência sobre o 

manejo das aves (AERTS; WATHES; BERCKMANS, 2003; YAHAV et al., 2004). 

As instalações devem assegurar a manutenção da homeotermia para manter 

o conforto térmico animal e atender um dos itens na garantia do bem-estar na 

produção com o gasto mínimo de energia, portanto é imprescindível aperfeiçoar os 

abrigos e seu manejo, visando ultrapassar os efeitos prejudiciais dos fatores 

ambientais críticos, como altas temperaturas e umidade relativa do ar (PEREIRA; 

MELO; SANTOS, 2014). 

A zona de conforto térmico para as aves pode ser indicada como sendo a faixa 

de temperatura ambiente em que a taxa metabólica é mínima e a homeotermia é 

mantida com menor gasto energético. Nas aves, a capacidade de dissiparem calor 

diminui, à medida que a temperatura ambiente e a umidade relativa se elevam acima 

da zona termo neutra - temperatura do ar (Ta~24ºC) e umidade relativa do ar 

(UR~70%) - como resultado, a temperatura corporal da ave sobe e logo aparecem os 

sintomas do estresse calórico (NASCIMENTO; NÄÄS; BARACHO, 2014; YAHAV et 

al., 2004). 

A análise termográfica foi empregada como técnica de mapeamento da 

temperatura superficial das aves, principalmente por ser uma forma de medição não 

invasiva, propiciando estimativa de perda de calor (NASCIMENTO; LABIAK JUNIOR, 

2011). A técnica tem grande importância no cálculo das transferências de calor e de 

massa entre as aves e o ambiente ao seu redor, para o dimensionamento de sistemas 

de ventilação e resfriamento evaporativo, tal como a inferência sobre o manejo das 

aves (AERTS; WATHES; BERCKMANS, 2003; YAHAV et al., 2004). 

Esse mapeamento pode ser obtido através do uso de câmera de termografia 

infravermelho, que permite a visualização do perfil de temperatura superficial de um 

objeto ou uma cena, em que os dados obtidos por escaneamento são processados e 

apresentados na forma de mapas de temperatura, permitindo uma detalhada análise 

da temperatura do campo (TESSIER et al., 2003). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa se caracteriza por ser exploratória e descritiva pois objetiva maior 

familiaridade com o problema por meio do levantamento de dados, procurando 

descrever as características de determinada população ou fenômeno (KAUARK; 

MANHÃES; MEDEIROS, 2010). 

Inicialmente, foi realizada pesquisa bibliográfica sobre os temas em livros, artigos 

científicos, publicações de órgãos regulamentadores, entre outros, em seguida foi 

realizado o levantamento de dados e registros fotográficos, junto ao público alvo. 

Realizou-se o estudo comparativo entre o processo produtivo praticado pelos 

produtores do setor da avicultura de corte no estado do Piauí com o estabelecido pela 

literatura, buscando verificar se os indicadores locais eram compativeis com os 

nacionais. 

Os dados do primeiro artigo foram coletados de janeiro a dezembro de 2018, 

em uma granja localizada na região metropolitana de Teresina-PI (Latitude 5,04S 

Longitude 42,57O), com área construída de 15.205 m², distribuída em sete galpões, 

com capacidade de alojamento: 625 mil aves - 14 aves/m², o ciclo produtivo acontece 

em 43 dias com intervalo de 20 dias para o período de vazio sanitário, chegando a 

realizar cinco ciclos anuais. 

No segundo artigo realizou-se uma análise descritiva do cenário dos avicultores 

filiados à cooperativa pesquisada. O período da amostra foi de janeiro e dezembro de 

2019. Foram coletados dados de 51 associados da cooperativa avícola localizada em 

Teresina-PI, a tabulação e classificação foi feita de acordo com o padrão tecnológico 

adotado, atributos e pontuações estabelecidas pela cooperativa, abordagem é 

baseada em Santini e Pigatto (2008).  

Foram feitas análises dos dados dos produtores cadastrados, separados em 

cinco grupos padrão (A, B, C, D e E) de acordo com os parâmetros estabelecidos e 

descritos na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Classificação dos produtores de acordo com o nível tecnológico 

 PADRÃO NÍVEL TECNOLÓGICO 

A Bom  

B Satisfatório 

C Regular 

D Baixo  

E Muito Baixa 

Fonte: Elaborado pela autora. 



41 

Para obter essa divisão de classe foi necessário fazer pontuações para as 

condições das estruturas básicas e o manejo utilizado nas granjas. Foram definidos 

pesos para os elementos avaliados, comparados com o utilizado em uma granja 

padrão, assim nominada por ter bons indicadores de produção. Foi determinado um 

peso médio desses elementos baseado na experiência dos avicultores. A partir dessa 

definição de pesos, foram realizadas multiplicações entre os atributos e os elementos, 

tendo resultados expressos nas linhas nomeadas MULTI (Multi 01; Multi 02; Multi 03; 

Multi 04 e Multi 05). A Tabela 2 apresenta a variação de pontuações entre os níveis 

tecnológicos das granjas estudadas. 

 

 Tabela 2 – Variações e parâmetros para classificação das granjas estudadas 
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PESO 20 15 15 10 7 10 5 5 15 10 10 8 10 10 20 - 

PESO MÉDIO 10 10 10 10 7 3 8 0 2 10 8 0 0 3 10 1159 

MULTI 01 200 150 150 100 49 30 40 0 30 100 80 0 0 30 200 84 

MORTALIDADE 10 5 5 7 5 3 0 4 10 10 7 5 0 3 10 1095 

MULTI 02 200 75 75 70 35 30 0 20 150 100 70 40 0 30 200 109 

CONVERSÃO 10 10 10 5 10 3 8 5 2 10 10 3 8 5 10 1299 

MULTI 03 200 150 150 50 70 30 40 25 30 100 100 24 80 50 200 84 

QUALIDADE 10 10 10 0 5 5 3 3 2 10 10 0 3 3 10 1105 

MULTI 04 200 150 150 0 35 50 15 15 30 100 100 0 30 30 200 72 

SANIDADE 10 0 0 0 5 10 0 2 10 10 5 0 0 10 10 945 

MULTI 05 200 0 0 0 35 100 0 10 150 100 50 0 0 100 200 0 

TOTAL 1000 525 525 220 224 240 95 70 390 500 400 64 110 240 1000 5603 

Fonte: Adaptado pela autora de dados da cooperativa de 2018. 

 

A partir dos dados encontrados na tabela acima, analisado do maior ao menor 

nível de pontuação gerou-se os dados compilados na Tabela 3, estabelecendo um 

padrão de classificação. 

 

Tabela 3 – Pontuação para classificação das granjas 

CLASSE PADRÃO PONTOS 

A Bom 5.603 a 5.043 

B Satisfatório 5.042 a 4.482 

C Regular 4.481 a 3.922 

D Baixo 3.921 a 3.082 

E Muito Baixo < 3.081 

Fonte Elaborado pela autora. 
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O banco de dados foi tabulado em planilha eletrônica e processado no software 

RapidMiner ® (MIERSWA; KLINKENBERG, 2018), gerando três árvores de decisão 

de acordo com as características de classificação encontrada. O processo de análise 

de dados incluiu tarefas como: identificar as relações entre indivíduos e grupos, 

caracterizar a estrutura da rede, localização dos atores, pontos de vulnerabilidade e 

comparação das estruturas existentes nas granjas. 

No terceiro artigo foram escolhidas duas granjas classificadas com o nível 

tecnológico A e outra com nível tecnológico B, para realização das medições com 

câmera termográfica infravermelho, cujo objetivo foi o mapeamento da temperatura 

superficial das aves, propiciando também a estimativa de perda de calor, como fator 

de inferência sobre o manejo das aves. Dentro de cada granja foram coletados dados 

de ambiência para determinar a qualidade do alojamento das aves. 

Foi realizado o registro da temperatura superficial das paredes e teto da granja, 

bem como das aves, utilizando uma câmera termográfica infravermelho (Testo 865, 

Lenzkirch, Alemanha), com resolução de 320 x 210 pixels, precisão de ± 1,0°C, 

espectro de 7,5 - 13 µc. O coeficiente de emissividade (ε) utilizado foi de 0,94, dentro 

da faixa de valores de emissividade para material biológico, e as imagens foram 

registradas a cerca de 1 m de distância do alvo. As imagens foram processadas 

aplicando o software IRsoft®, Testo Instruments, Lenzkirch, Alemanha (TESTO, 

2010). Usando as imagens termográficas, foram escolhidos 10 pontos aleatórios 

dentro da imagem para ser calculada a média dos pontos. 

Realizou-se uma análise de correlação linear de Pearson entre as temperaturas 

do entorno das aves e as suas temperaturas, para quantificar a dependência entre as 

variáveis. Foi realizada uma análise estatística descritiva, verificando-se a 

normalidade das distribuições desses dados e as medidas de posição (quartis). 

Em cada aviário, foram feitas medições em galpões com lotes entre a quinta e 

a sexta semana de ciclo produtivo, no galpão foram feitos dez registros para análise 

de temperatura dos microambientes e das aves. Foi utilizada a técnica de mineração 

dos dados para analisar as condições de produção, propondo soluções mitigatórias. 
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4 RESULTADOS  

 

Os resultados e as discussões desta pesquisa são apresentados no formato de 

artigos. 

 

4.1 Artigo 1 - Broiler Meat Production in Piauí State: A Case Study 

 

Este artigo está formatado de acordo com as normas do evento e apresentado 

durante a edição de 2019 da APMS Conference ocorrida em Austin – Texas. Link de 

acesso: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-30000-5_15 

 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-30000-5_15
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4.2 Artigo 2 - Development of a Performance Model for Classifying Broiler Farms 

 

Este artigo foi formatado de acordo com as normas do Journal of the Indonesian 

Tropical Animal Agriculture, aceito em outubro de 2021, aguardando publicação. 
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4.3 Artigo 3 - Broiler Production Efficiency: An Analysis Using Thermal Infrared 

Images 

 
Este artigo foi formatado de acordo com as normas do Brazilian Journal of 

Biosystems Engineering (BIOENG), enviado em fevereiro de 2022, em submissão.  
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5 DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As perspectivas de consumo de carne no mercado mundial são crescentes, e 

consistirá principalmente de carne de frango, com estimativas de crescimento total do 

consumo em todos os países desenvolvidos e regiões em desenvolvimento, onde o 

rápido crescimento populacional e a urbanização continuam sendo os principais 

motores. Espera-se que a produção avícola consiga margens positivas de preço e 

melhores taxas de conversão de ração, o que ocasionará um aumento da 

produtividade e levará a uma resposta positiva da oferta, a preços mais baixos da carne, 

atendendo a classes menos favorecidas, promovendo a erradicação da fome, bem-

estar e saúde da população. 

O Brasil tem as condições favoráveis para atender a esse mercado, uma vez 

que adota tecnologia adequada à produção em escala comercial para competir no 

mercado internacional, por meio da adoção de boas práticas para o bem-estar animal. 

Tais práticas estão disseminadas em todas as regiões do país, possibilitando a 

produção em todas as regiões, principalmente nos estados produtores dos insumos 

base para a ração.  

Os resultados permitiram analisar o desempenho de um grupo de avicultores 

localizados na região Nordeste, especificamente na região metropolitana de Teresina-

PI. Utilizando a classificação adotada pela cooperativa a que estavam vinculados, foi 

possivel avaliar as práticas adotadas de manejo dos frangos de corte. Verificou-se que 

a medida em que os produtores aperfeiçoam seu nível tecnológico, aumentam suas 

perspectivas de produtividade. A classificação das granjas quanto ao nível 

tecnologico, indicou como atributos importantes o ganho de peso diário, a conversão 

alimentar e o indice de produtividade. Verificou-se que, quanto melhor a classificação 

do nível tecnologico maior os ganhos produtivos. 

Fato este ficou comprovado no terceiro artigo, ao analisar duas granjas ligadas 

à cooperativa, através da coleta das temperaturas da superfície das aves e do 

ambiente, usando imagens térmicas da superfície, verificando-se que os frangos 

alojados na granja de nível tecnológico mais adequado obtiveram melhor conversão 

alimentar, gerando maior ganho de peso, obtendo maior rentabilidade. Constatou-se 

que o emprego de tecnologia adequada de ambiencia leva a maior eficiência produtiva 

e melhor desempenho da granja. 
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5.1 Conclusões 

 

Foi descrita a cadeia produtiva de frango de corte do Piauí, identificando que 

no segmento de produção possui somente a operação de engonda das aves, 

sequênciada pelas operações de industrialização (abate), distribuição e consumo. O 

processo de produção usado atende às normas de produção nacionais do setor, 

possuindo produtores com diversos níveis tecnológicos. Foi possível constatar que os 

produtores que adotaram um nível mais alto de tecnologia, obtiveram planteis com 

melhor rendimento de carcaça em função do alojamento adequado.  

Os resultados deste estudo indicaram que a adoção de ambiência apropriada, 

os cuidados de manejo em geral, e resfriamento ambiental, em particular, contribuiram 

para melhoria do desempenho das aves, proporcionando benefício econômico aos 

produtores. 

 

5.2 Sugestões de Trabalhos Futuros 

 

As pesquisas na região estudada sobre a avicultura de corte são incipientes no 

que diz respeito à cadeia produtiva, caracterização de padrão tecnológico adotado e 

bem-estar animal, tornando-se assim um vasto campo para futuras pesquisas. 
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