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RESUMO 

 

NACIMENTO, R. A. Desenvolvimento de modelo de cálculo de custo de produção 
e de indicadores para Síntese em Emergia na produção de frangos de corte. 
2022. 324 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 
 

O Brasil apresenta-se entre os principais produtores de frangos do mundo, sendo o 
terceiro maior produtor e o maior exportador, com tendência de crescimento da 
produção nos próximos anos. Para tanto, sistemas de produção convencionais são 
amplamente utilizados. No entanto, a ciência e os consumidores questionam cada vez 
mais a sustentabilidade destes sistemas. Agroindústrias produtoras de proteína 
animal têm adotado estratégias para aproximar os consumidores, como a adoção de 
sistemas orgânicos de produção de frangos. Sistemas orgânicos de produção de 
frangos são tidos como mais sustentáveis que os sistemas convencionais, muitas 
vezes por darem a impressão de estarem mais próximos ao natural em decorrencia 
da menor densidade de alojamento e de áreas de acesso às pastagens. No entanto, 
a sustentabilidade considera que ambos aspecto ambientais e socioeconômicos 
devem ser avaliados juntos. Modelos para avaliação da sustentabilidade de sistemas 
produtivos são amplamente disponíveis na literatura científica. No entanto, poucos 
modelos visam avaliar o desempenho econômico-ecológico na produção animal 
conjuntamente. Dentre eles, destaca-se a Síntese em Emergia (SE), teoria proposta 
por Howard T. Odum, que considera a janela econômico-ecológico dentre suas 
características. A presente tese teve como objetivo comparar a sustentabilidade de 
uma unidade de produção orgânica de frangos de corte (𝑈𝑃𝑟𝑂) a uma unidade de 
produção convencional de frangos de corte (𝑈𝑃𝑐) a partir de indicadores econômicos 
e em emergia. Para tanto, 𝑈𝑃𝑟𝑂 foi definida, quanto ao seu nível tecnológico e 
características operacionais, a partir de questionário semiestruturado aplicado a uma 
agroindústria de referência na produção de frangos orgânicos no estado de São Paulo. 
Posteriormente, 𝑈𝑃𝑟𝑂 foi estudada por meio de um estudo de caso e informações 
quantitativas foram levantadas para o desenvolvimento do modelo de cálculo do custo 
econômico integrado ao modelo de SE. Para as comparações, uma 𝑈𝑃𝑐 com nível 
tecnológico semelhante a 𝑈𝑃𝑟𝑂 foi estudada. De acordo com os resultados, nutrição 
foi o item que mais contribuiu para custo total e emergia (71% e 81% para 𝑈𝑝𝑟𝑂; 69% 

e 62% para 𝑈𝑝𝑐). O frango produzido em 𝑈𝑃𝑐 apresentou menor custo econômico e 
ambiental quando comparado a 𝑈𝑃𝑟𝑂 (R$5,94/kg de pv vs. R$9,22/kg de pv; e 
0,35E+13 sej/kg.ano 1,12E+13 sej/kg.ano para 𝑈𝑃𝑐 e 𝑈𝑃𝑟𝑂, respectivamente). No 
entanto, 𝑈𝑃𝑟𝑂 apresentou maior rendimento em emergia, menor carga ambiental, 

sendo consequentemente mais sustentável que 𝑈𝑃𝑐 (𝐸𝑆𝐼 = 1,96; vs. 𝐸𝑆𝐼 = 0,19 , 
respectivamente). A partir da integração e visualização dos indicadores distribuídos 
nas cinco dimensões propostas pelo modelo teórico de sustentabilidade 5SENSU e 
aplicados à Programação Meta (Goal Programming), observou-se que 𝑈𝑃𝑟𝑂 
apresentou-se mais sustentável do que 𝑈𝑃𝑐 (29,597 vs. 37,590, respectivamente). 

Como conclusão, 𝑈𝑃𝑟𝑂 apresentou-se mais sustentável que 𝑈𝑃𝑐. Como a nutrição foi 
a principal contribuinte dos indicadores econômico-ambientais, o uso de ingredientes 
alternativos com menor transformidade e/ou orgânicos, são possíveis caminhos para 
a sustentabilidade em sistemas de produção de frangos de corte.  
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ABSTRACT 

 

NACIMENTO, R. A. Development of production cost calculation model and 
indicators for Emergy Synthesis in broiler production. 2022. 324 f. Tese 
(Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 
 
Brazil is among the higher world broiler producers, being the third largest producer and 
the largest exporter, with a tendency for production growth in the coming years. Due 
to this fact, conventional production systems are widely used. However, science and 
consumers increasingly question the sustainability of these systems. Agro-industries 
which produce animal protein have adopted strategies to bring consumers closer, such 
as the adoption of organic chicken production systems. Organic chicken production 
systems are seen as more sustainable than conventional systems, often because they 
give the impression of being closer to nature due to the lower density of housing and 
areas of access to pastures. However, the idea of sustainability implies that both 
environmental and socioeconomic aspects should be assessed together. Models for 
sustainability assessment of production systems are widely available in the scientific 
literature. However, few models aim to evaluate economic and ecological 
performances jointly in animal production. Among them, stands out the Synthesis in 
Emergy (𝑆𝐸), a theory proposed by Howard T. Odum, which considers the economic-
ecological window among its characteristics. The present thesis aimed to compare the 
sustainability of an organic broiler production unit (𝑈𝑃𝑟𝑂) to a conventional broiler 
production unit (𝑈𝑃𝑐) based on economic and emergy indicators. Thus, 𝑈𝑃𝑟𝑂 was 
defined as to its technological level and operational characteristics obtained from semi-
structured questionnaire applied to a agroindustry which is a reference in the 
production of organic chickens in the state of São Paulo. Subsequently, 𝑈𝑃𝑟𝑂 was 
studied by means of a case study, and quantitative information was collected for the 
development of the economic cost calculation model integrated with the SE model. For 
comparisons, A 𝑈𝑃𝑐 with similar technological level as the 𝑈𝑃𝑟𝑂 was studied. 
According to the results, nutrition was the item that most contributed to total cost and 
emergy (71% and 81% for 𝑈𝑃𝑟𝑂; 69% and 62% for 𝑈𝑃𝑐). Broiler produced in 𝑈𝑃𝑐 
presented lower economic and environmental costs when compared to 𝑈𝑃𝑟𝑂 
(R$5.94/kg of lbw vs. R$9.22/kg of lbw; and 0.35E+13 sej/kg.year 1.12E+13 
sej/kg.year for 𝑈𝑃𝑐 and 𝑈𝑃𝑟𝑂, respectively). However, 𝑈𝑃𝑟𝑂 showed higher emergy 
yield and lower environmental load, and was consequently more sustainable than 𝑈𝑃𝑐 

(𝐸𝑆𝐼 = 1.96; vs. 𝐸𝑆𝐼 = 0.19, respectively). From the integration and visualization of the 
indicators distributed in the five dimensions proposed by the 5SENSU sustainability 
model and applied to Goal Programming philosophy, it was observed that 𝑈𝑃𝑟𝑂 was 
more sustainable than 𝑈𝑃𝑐 (29.597 vs. 37.590, respectively). In conclusion, 𝑈𝑃𝑟𝑂 was 
more sustainable than 𝑈𝑃𝑐. As nutrition showed a higher contribution to the 
environmental-economic indicators, the use of alternative ingredients with lower 
transformity and/or organic ones could be paths to sustainability in broiler production 
systems. The use of estimated monetary value from the contributions of local 
environmental resources encouraging the production of organic ingredients and/or the 
restoration/construction of permanent preservation areas can be taken as strategies to 
broaden the contributions of local renewable resources in the system. 
 



 

 

 

 

Palavras-chave: Emergy ternary diagram, FIVE SEctors SUstainability (5SENSU) 

model, Goal programming, Multicriteria decision analysis, Poultry production 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde sua origem, as galinhas desempenham um papel fundamental na 

sociedade, não somente na alimentação, mas também no esporte, na cultura e na 

religião (SMITH; DANIEL, 2000; VANDER VELDEN, 2012; WANG et al., 2020a). Sua 

chegada e distribuição nas Américas ainda é motivo de discussão. Relatos de 

aventureiros dos séculos XV e XVI indicam que galinhas já povoavam a região da 

costa do Pacífico e se incorporaram à cultura e a economia das civilizações pré-

colombiana (STOREY et al., 2011). No entanto, a tese mais difundida é que as 

primeiras aves tenham sido trazidas para o Novo Mundo embarcadas em caravelas 

(VANDER VELDEN, 2012). 

No Brasil, as galinhas ganharam cada vez mais espaço na sociedade com o 

passar dos séculos. Criações artesanais foram iniciadas nas regiões litorâneas e 

posteriormente no interior do país, já com finalidade comercial, em resposta à 

crescente demanda da população que aumentava em número e poder econômico em 

consequência à corrida do ouro. Os esforços para a profissionalização da produção 

avícola nacional só tiveram início a partir da década de 1910 com a implantação de 

tecnologias europeias e norte-americanas (UBABEF, 2011). 

Atualmente, o Brasil apresenta-se entre os principais produtores de frangos de 

corte do mundo, sendo o segundo maior produtor e o maior exportador. De acordo 

com dados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA, 2020), o Brasil 

exportou um volume médio anual aproximado de 4,1 milhões de toneladas entre 2010 

e 2019 gerando receita média de US$ 7,4 bilhões por ano. De acordo com os dados, 

as taxas médias de crescimento anual apresentadas, tanto pelas exportações de 

carne de frango em volume quanto pela geração de receita, foram de 0,41% e 0,44%, 

respectivamente, entre os anos analisados. 

Avaliando os dados de produção de frangos de corte dos últimos anos nos 

principais relatórios (ABPA, 2018, 2020) e bases de dados nacionais (IBGE, 2020a), 

observa-se a representatividade da avicultura brasileira no cenário mundial, bem 

como sua tendência de crescimento para os próximos anos. No entanto, não basta 

apenas o crescimento da produção. Nos últimos anos a discrepância entre os 

interesses econômicos, visando à lucratividade, e a consciência ecológica têm 

causado problemas de cunho ambiental. Produtores utilizam a eficiência técnica como 
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método de análise da produtividade de seu empreendimento, não se preocupando 

com possíveis externalidades negativas causadas pela atividade (CASTELLINI et al., 

2006). Além disso, objetivar unicamente a lucratividade da produção sem se 

preocupar com os recursos naturais e sistemas ecológicos em que a atividade se 

encontra inserida vai contra as propostas para o desenvolvimento sustentável, 

estabelecidas pelo Relatório Brundtland em 1987 (WCED, 1987; CMMAD, 1991) bem 

como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) (ONU, 2021). Aliado a 

isso, nota-se que os consumidores de proteína animal vêm demonstrando uma rápida 

mudança tanto na perspectiva quanto nas preocupações acerca da produção de 

alimentos de origem animal relacionadas ao bem-estar e a impactos ambientais 

gerados por elas. Por sua vez, as agroindústrias produtoras passaram a nortear suas 

estratégias de produção de modo a conquistar a confiança do consumidor. Como 

possível resposta, o sistema de produção orgânico vem ganhando espaço no 

mercado, visando oferecer maior bem-estar aos animais e promover um produto tido 

como mais sustentável. 

O termo sustentabilidade diz respeito à disponibilidade de recursos e 

capacidade de suporte; eficiência no uso dos recursos; equidade na partilha dos 

recursos e entre as gerações; dinâmicas e restrições ambientais; sendo os aspectos 

econômicos e socioambientais indivisíveis (ULGIATI; BROWN, 1998). Assim, para ser 

sustentável é necessário também ser economicamente rentável. Deste modo, a 

sustentabilidade de um empreendimento não pode ser determinada utilizando 

unicamente a eficiência técnica ou apenas as externalidades negativas causadas pela 

atividade.  

A sustentabilidade é uma preocupação importante em vários níveis da 

hierarquia dos sistemas agropecuários (LOWRANCE; HENDRIX; ODUM, 1986; 

LYNAM; HERDT, 1989). No entanto, é particularmente relevante “da porteira para 

dentro” (HANSEN; JONES, 1996). Sistemas a nível de fazenda são tidos como 

sistemas dinâmicos. A partir da identificação de falhas e fazendo suposições sobre o 

comportamento futuro dos inputs do sistema e/ou levantando hipóteses de restrições 

torna-se mais fácil avaliar a sustentabilidade forte (HANSEN; JONES, 1996).  

O primeiro conceito de sustentabilidade proposto a partir do Relatório 

Brundtland possibilitou a proposição de diferentes interpretações e modelos 

conceituais para a sustentabilidade. De acordo com diferentes relações obtidas a 
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partir dos principais capitais – natural, social e econômico – é possível obter modelos 

de sustentabilidade fracos, intermediários ou fortes. Assim, torna-se imprescindível a 

criação e utilização de modelos de avaliação da sustentabilidade forte que sejam 

versáteis, e que possibilitem atrelar gestão financeira e aspectos sociais a a aspectos 

ambientais. 

Modelos versáteis que englobam a dimensão socioambiental tanto como 

provedor de recursos quanto recebedor de produtos e externalidades negativas, 

quanto a aspectos econômicos vem sendo desenvolvido nos últimos anos, tais como 

o modelo dos CINCO SEtores da SUstentabilidade (5SENSU) (LANGA et al., 2021).  

Dentre as vantagens da utilização do modelo 5SENSU tem-se a utilização de 

diferentes indicadores definidos a partir de diferentes metodologias e teorias como, 

por exemplo, indicadores econômicos e indicadores em emergia. Por um lado, o 

acompanhamento do desempenho financeiro do empreendimento a partir de 

indicadores econômicos é necessário, a partir da gestão dos custos que envolvem a 

produção, uma vez que estes auxiliarão o produtor a se sustentar na atividade. Com 

isso, a ausência da gestão dos custos de produção limita o crescimento causando a 

falta de sustentabilidade organizacional (GUBERT; BARRO; PFÜLLER, 2010). Por 

outro lado, a partir da teoria em emergia e seus indicadores pode-se dizer o quão 

lingevo é o sistema produtivo a partir da integração das janelas econômica e 

ecológica. A emergia e a Síntese em Emergia (SE), cunhada por Howard T. Odum em 

seu livro “Environmental accounting: Emergy and environmental decision making”, 

oferecem conceitos necessários para a criação dos modelos matemáticos versáteis, 

que integrem aspectos ambientais, econômicos e sociais a partir de inventários 

utilizados na gestão de propriedades agropecuárias, dando origem a indicadores que 

facilitam a tomada de decisão pelos gestores, os quais permitirão uma visão holística 

da produção em busca da sustentabilidade. 

Outra vantagem da utilização do modelo 5SENSU é a possibilidade da utilização 

da filosofia da Programação Meta. A Programação Meta é uma ferramenta 

matemática utilizada como abordagem para tomada de decisão multi-critério em 

diferentes áreas (CHARNES; COOPER; FERGUSON, 1955; IBÁÑEZ-FORÉS; 

BOVEA; PÉREZ-BELIS, 2014; GIANNETTI et al., 2019). A Programação Meta é uma 

técnica amplamente utilizada para estudar a decisão de problemas frente a múltiplos 

objetivos contraditórios (JAYARAMAN et al., 2015).  
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1.1. OBJETIVO 

 

Como objetivo geral, esta tese visa o desenvolvimento de modelo que integre 

o cálculo do custo de produção à SE, com a finalidade de avaliar a sustentabilidade 

da produção de frangos de corte, criados em sistemas convencional e orgânico, no 

estado de São Paulo. Como objetivos específicos, este estudo visa (i) desenvolver um 

modelo de cálculo e indicadores de custo para a produção de frangos de corte, 

convencional e orgânica, seguindo os conceitos da Teoria Econômica, que sejam 

aplicáveis e comparáveis entre si e a qualquer sistema de produção de frangos de 

corte em todo território nacional; (ii) avaliar a sustentabilidade dos sistemas de 

produção convencional e orgânico de frangos de corte por meio da metodologia e 

síntese em emergia, indicando alternativas, medidas corretivas e discutindo possíveis 

meios de contribuição para sistemas de produção mais sustentáveis; e (iii) comparar 

os resultados oriundos das análises de desempenho econômicos e ambientais com o 

intuito de avaliar se o custo econômico de produção representa a verdadeira riqueza 

gerada pela atividade. 

 

1.2. ESTRUTURA DA TESE 

 

Esta tese apresenta-se na forma de artigos, de modo que cada artigo será 

representado por um capítulo. O capítulo I busca apresentar a origem primeira das 

galinhas, os primórdios de sua domesticação, até o animal dos dias atuais, a partir de 

textos técnico-científicos disponíveis na literatura científica. Este capítulo busca 

contextualizar o leitor em relação à trajetória da produção nacional do frango de corte 

até a atualidade, apresentando de forma resumida os caminhos percorridos pela 

produção de frangos nacional que levaram o Brasil a figurar entre os principais players 

do mundo na produção de carne de frango.  

No capítulo II, apresenta-se uma revisão sobre os custos de produção de 

frangos de corte com base na Teoria Econômica Neoclássica. Aborda-se ainda o meio 

ambiente do ponto de vista da Economia Neoclássica, contrapondo este às principais 

ideias da Economia Ecológica, tida como linha de pensamento que busca 

compreender as interrelações entre economia-ciência e ecologia-ciência a fim de se 

propor caminhos que dirijam a sociedade para o desenvolvimento sustentável.  
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No capítulo III, apresenta-se uma revisão sobre a emergia e a SE. O objetivo 

deste capítulo é expor seus conceitos a partir dos textos de H. T. Odum contidos em 

seu livro “Environmental accounting: Emergy and environmental decision making” de 

1996. Este livro fez-se como base para todos os estudos em emergia. Aqui, a 

finalidade é apresentar ao leitor, de forma sucinta e objetiva, as ideias da emergia e 

sua síntese como uma ferramenta que auxilia na tomada de decisão para processos 

produtivos mais sustentáveis. 

O Artigo I, que consta como capítulo cinco, busca apresentar ao leitor, de forma 

sistematizada, a fronteira do conhecimento acerca do uso da síntese em emergia na 

avaliação da sustentabilidade da avicultura, obtido a partir das principais bases de 

dados da literatura científica. 

 O Artigo II, representado pelo capítulo seis, busca apresentar ao leitor o uso, 

bem como as formas de desenvolvimento e finalidade da construção de modelos de 

cálculo do custo econômico para frangos de corte, obtidos a partir das principais bases 

de dados da literatura científica. 

O Artigo III, representado como capítulo sete, apresenta o desenvolvimento de 

modelos matemáticos para o cálculo do custo econômico na produção de frangos 

tanto orgânicos quanto convencionais, utilizando indicadores econômicos para 

comparar os resultados do desempenho econômico entre as unidades de produção 

analisadas. 

O Artigo IV, que diz respeito ao capítulo oito, apresenta o desenvolvimento de 

modelos matemáticos para a SE na produção de frangos tanto orgânicos quanto 

convencionais, utilizando indicadores em emergia para a comparação dos resultados 

de desempenho ambiental. 

Por fim, no Artigo V, representado pelo capítulo nove, tem-se as considerações 

finais sobre os resultados encontrados e a tentativa de comparação da 

sustentabilidade da produção de frangos orgânicos e convencionais a partir do modelo 

conceitual 5SENSU, sob a filosofia da Proramação Meta (Goal Programming). Deste 

modo, buscou-se neste artigo esboçar os desempenhos ambiental e econômico de 

forma conjunta, a partir de ferramentas gráficas, propondo uma forma ampla de avaliar 

diferentes sistemas produtivos, alternativos e convencionais, bem como propor 

medidas corretivas como caminhos para a sustentabilidade. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CAPÍTULO I: 

A ORIGEM DOS FRANGOS DE CORTE  
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2.1. A “PRIMEIRA ORIGEM” DAS GALINHAS DOMÉSTICAS 

 

As primeiras sugestões de evolução para uma possível origem das galinhas 

domésticas datam de 1859 no livro “A Origem das Espécies” de Charles Darwin (PITT, 

2017). Nele, Darwin escreve: 

 

“Sr. Blyth1, cuja opinião de seu amplo e variado 

estoque de conhecimento valoro mais do que quase tudo, 

pensa que todas as linhagens de galinhas procederam de 

um mesmo galiforme indiano selvagem (Gallus bankiva)” 

(Cap. 1, pag. 24). 

 

Já, em 1872, Darwin escreve: 

 

“Tendo criado quase todas as raças inglesas de 

galiformes existentes, tendo-as procriado e cruzado e 

examinado os seus esqueletos, me parece ser quase certo 

que todas são descendentes de uma espécie de galiforme 

indiano selvagem2” (Cap. 01, pag. 28). 

 

Dessa forma, Darwin corroborou seu pensamento aos pensamentos de Edward 

Blyth e de outros naturalistas indianos (DARWIN, 1872), acreditando que o galiforme 

comum a todas as demais linhagens encontradas em questão tratava-se do Gallus 

bankiva, o galo vermelho da floresta (ou Red junglefowl; Gallus gallus; PITT, 2017). 

                                            
 

1 Edward Blyth – (1810 – 1873) Considerado o “Pai da Ornitologia Indiana” e um dos 
líderes da zoologia na Índia – foi um naturalista inglês além de detentor de uma 
“excelente memória”. Em sua mocidade, não alcançando sucesso em Londres (devido 
a disputas com os irmãos Gray), Blyth mudou-se para Calcutá (Índia) onde lhe 
ofereceram a vaga de curador de museu, fazendo-o prosperar em coleção zoológica e, 
consequentemente, números de visitantes. Viveu na Índia de 1842 a 1862, retornando 
para a Inglaterra após a morte de sua esposa. Sofreu com problemas financeiros e de 
saúde até sua morte, falecendo em 27 de dezembro de 1873 (MALEC, 2014). 

Fonte da imagem: “Charles Darwin, Edward Blyth, and the Theory of Natural Selection” 

(http://www.jstor.org/stable/985383).  

2 Texto traduzido de “On the Origin of Species, 6th Edition” – Charles Darwin (1872) e citado no livro “A 
Origem das Espécies” (2009). 
 

http://www.jstor.org/stable/985383
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Atualmente, há quatro espécies de galos da floresta (ou junglefowls) 

encontradas na Índia e sul da Ásia, que incluem o galo cinza da floresta (ou Grey 

junglefowls; nome científico: Gallus sonneratii), o galo da floresta (ou Sri Lanka 

junglefowls; nome científico: Gallus lafayetii); o galo verde da floresta, também 

conhecida como Java (ou Green junglefowl; nome científico: Gallus varius); e o galo 

vermelho da floresta (ou Red junglefowls; nome científico: Gallus gallus), sendo a 

última espécie subdividida em subespécies (Gallus gallus murghi, Gallus gallus 

spadiceus, Gallus gallus jabouillei, Gallus gallus gallus and Gallus gallus bankiva; 

Figura 2.1, PITT, 2017) 

 

 

Figura 2.1. Distribuição das espécies de galos da floresta (junglefowls) na Índia e sul 

da Ásia (A – Galo da floresta; Sri Lanka junglefowls (Gallus lafayetii); B – Galo cinza 

da floresta; Grey junglefowls (Gallus sonneratii); C – Galo vermelho da floresta; Red 

junglefowls (Gallus gallus); e D – Java; Ave verde da floresta; Green junglefowl (Gallus 

varius)). 
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Fonte: distribuição (https://www.iucnredlist.org/) e imagens ilustrativas (http://orientalbirdimages.org/); 

adaptado de Pitt (2017). 

 

Com o advento do sequenciamento do genoma das galinhas, em 2004, os 

estudos modernos passaram a contradizer o que pensava Darwin. Segundo estes 

estudos, outras espécies de aves da floresta contribuíram para a origem das galinhas 

modernas. Um exemplo disso seria a coloração dos pés das galinhas. Segundo 

estudos, o alelo BCD02, responsável pela pele amarela, não é encontrado no galo 

vermelho da floresta, que possuem pés azuis/cinzas, mas sim, no galo cinza da 

floresta. Ou seja, considerando que a característica “pés amarelos” está presente em 

várias das linhagens de galinhas domésticas modernas, sugere-se uma hibridização 

de espécies com a ave cinza da floresta (ERIKSSON et al., 2008; FLINK et al., 2014). 

No entanto, recentemente Wang et al. (2020a), analisando 863 genomas 

provenientes de amostras de DNA de galinhas de todo o mundo, sugeriram que as 

galinhas foram inicialmente derivadas do galo vermelho da floresta, subespécie Gallus 

gallus spadiceus, entre ~9000-3300 a.C., cuja distribuição atual é predominante nas 

regiões sudoeste da China, norte da Tailândia e Myanmar.  

 

2.1.1. Domesticação das galinhas 

 

Não há consenso sobre o primeiro centro de domesticação das galinhas até os 

dias atuais (local e ano). Um dos primeiros locais a serem sugeridos foram os vales 

do Indu, por volta do ano 2000 a.C., sendo estas sugestões baseadas nas evidências 

encontradas no sítio arqueológico de Mohenjo-Daro, Paquistão (ZEUNER, 1963). 

Porém, West & Zhou (1988) questionaram estes resultados. De acordo com as 

evidências obtidas a partir de datação em radiocarbono, os autores propuseram que 

o primeiro centro de domesticação tenha sido no Sudeste da Ásia e posteriormente 

estabelecido na China, por volta do ano 6000a.C. No entanto, também estes 

resultados foram questionados. Para Eda et al. (2016), as evidências encontradas por 

West & Zhou (1988) não são restos arqueológicos de galinhas, mas seriam fósseis de 

outras aves da família dos Phasianidae. 

Dentre as várias sugestões de centros de domesticação e época, aquela que 

estima a data mais antiga foi proposta por Xiang et al. (2014), sugerindo que o primeiro 

https://www.iucnredlist.org/
http://orientalbirdimages.org/
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local tenha sido em Nanzhuangtou (China) em 8.050 a.C. Porém, outros autores 

divergem com relação a esta origem (PETERS et al., 2015; XIANG et al., 2015; EDA 

et al., 2016). 

A partir dos pontos levantados pelos autores citados anteriormente, assim como 

os novos resultados de estudos, os resultados apontam para outras regiões da Ásia 

ou Sudeste da Ásia como candidatas à primeiro centro de domesticação, sugerindo 

que realmente aquela tenha sido a região inicial de domesticação (PITT, 2017)3. 

Os resultados do estudo de Wang et al. (2020a) contradizem as teorias que 

dizem que as galinhas tenham sido domesticadas no norte da China, no período 

Neolítico, ou nas civilizações do Vale do Indu. Para os autores, a provável origem da 

domesticação tenha sido no Holoceno, a partir do Gallus gallus spadiceus, não do 

Gallus gallus murghi, como sugerem West & Zhou (1988). A partir de sua 

domesticação e translocação pelo sudeste e sul da Ásia, estas aves se reproduziram 

localmente tanto com indivíduos de subespécies de galo vermelho quanto com as 

demais espécies citadas, dando origem a outras espécies. 

 

2.1.2. Dispersão e chegada às américas 

 

Diversas rotas de dispersão são sugeridas, a partir dos centros de domesticação. 

A ideia geral inicial para a dispersão das galinhas assumia que as galinhas se 

dispersaram dos vales do Indu, pela Mesopotâmia, seguindo até a Grécia, de onde os 

Celtas as obtiveram e dispersaram-na pela Europa e Inglaterra, no final da Idade do 

Ferro (WEST; ZHOU, 1988). 

Com base nas evidências de West & Zhou (1988), os autores propuseram uma 

nova rota, originada no sudeste asiático, levando o centro de domesticação e 

dispersão mais ao norte, estabelecendo-se na China (6000 a.C.) e posteriormente 

sendo dispersada na Europa, pelos Celtas a partir de seu contato com tribos das 

                                            
 

3 Para sugerir o início da domesticação das galinhas, os estudiosos se baseiam na estrutura esquelética 
maior que de seus antepassados, sugerindo que este aumento seria decorrente de acesso fácil a fontes 
de comida e ausência de ataques por predadores, o que proporcionaria melhor desenvolvimento. Pele 
e plumagem, que seriam o ideal para identificar espécies domesticadas e selvagens, sofrem com a 
ação de tempo e não foram preservadas durante o tempo necessário para estudos arqueológicos. Tal 
método é contestado por vários pesquisadores (PITT, 2017). 
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estepes russas; e no Japão via Coréia (300 a.C.), refutando a origem da domesticação 

e dispersão indiana, propostas anteriormente. Porém, com o avanço da ciência, novas 

evidências, não somente da origem das aves, mas também das rotas de sua dispersão 

pelo mundo, foram surgindo. 

Na Figura 2.2 é demonstrada a localização de alguns dos principais sítios 

arqueológicos com evidências da presença de galinhas, quer seja pela proposta de 

centro de domesticação mais antigo já encontrado (1, 2, 4), ou por ser o primeiro e 

mais antigo em determinada região da Europa, longe do local de origem das galinhas 

(3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) tanto na Europa quanto na Ásia. 

 

 

Figura 2.2. Sítios arqueológicos propostos como os primeiros locais de domesticação 

de galinhas para diferentes regiões da Europa e Ásia4 

                                            
 

4 De acordo com o mapa: 1. Nanzhuangtou, China (8050 a. C.; XIANG et al., 2014) - um dos mais 
antigos sítios arqueológicos propostos para a domesticação de galinha, contestado por (Peters et al., 
2015; Eda et al., 2016); 2. (2. Cishan, China (5000 a. C.; WEST; ZHOU, 1988) - cultura Cishan, 
associada a agricultores, frequentemente citado com um dos mais antigos sítios arqueológicos com 
evidências da presença de galinhas, contestada e reavaliadas por (Yuan, 2010; Eda et al., 2016); 3. 
Hotnitsa, Bulgaria (5000 a. C.; Boev, 2009) - assentamento calcolitico europeu com evidências da 
presença de galinhas descrito como o mais antigo na Europa; 4. Mohenjo-Dara, Índia (2500 a. C.; 
ZEUNER, 1963) - maior assentamento da civilização Harrapan. Entre os mais antigos sítios 
arqueológicos aceitos por conter evidências definitivas de galinhas em um contexto arqueológico 
seguro. 5. Cerro de la Virgen (2500 a. C.; von den Driesch, 1973) - cultura Argar (Idade do Bronze). 
Considerada a mais antiga evidência da presença de galinhas na península Ibérica. Vale ressaltar a 
localização no distante oeste da Europa. 6. Eleftherna, Rethymnon, Creta (850 a. C.; Nobis, 1998) - 
mais antiga evidência na Grécia, situada na rota de comércio entre Fenícias e Europa. 7. Biskupin, 
Polônia (ca. 650 a. C.; Bochenski et al., 2012) - idade do Ferro. Data e localização poderiam favorecer 
uma rota de dispersão norte da Ásia pela Rússia até a Europa. 8. Alcáçova de Santarém, Portugal (800-
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Fonte: retirado de Pitt et al. (2016) 

 

De acordo com estudos dos últimos decênios, a chegada das galinhas à América 

do Sul ocorreu ainda no período pré-Colombiano. Estudos com radiocarbono em 

evidências encontradas em sítio arqueológico na Península de Arauco, no Chile, 

dataram ossos de galinhas ali encontrados com idades entre 1321 – 1407 d.C., 

sugerindo a teoria de que as galinhas tenham sido introduzidas no continente 

americano pelos povos polinésios (STOREY et al., 2007, 2011). Os autores observam 

similaridade entre as amostras de DNA encontradas no Chile e na Polinésia, 

sugerindo que ambos os DNA’s encontrados descendem dos rebanhos avícolas 

polinésios comuns (Figura 2.3). 

 

 

                                            
 

300 a.C.; Davis, 2006) - sitio arqueológico mais antigo na península Ibérica que apresenta evidências 
da presença de galinhas em um contexto confiável. 9. Houghton Down, Hampshire, Reino Unido (800-
400 a.C.; Hamilton, 2000) - evidência mais antiga da criação de galinhas no Reino Unido, no noroeste 
da Europa; 10. Skedemosse, Öland, Suécia (15 d.C; Hagberg, 1967) - Idade do Ferro pré-romana. Entre 
as mais antigas evidências de criação de galinhas na Escandinávia, localizada no extremo norte da 
Europa. 
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Figura 2.3. Mapa do Pacífico mostrando a localização da Polinésia e do sítio 

arqueológico El Arenal-15 

Fonte: retirado de Storey et al. (2007) 

 

Por outro lado, viajando sob os cuidados dos navegadores que vasculhavam os 

mares e terras a partir do Século XV, estavam os animais domésticos europeus, estes 

sendo “os mais importantes agentes da difusão biológica da Europa” (CROSBY, 

2002), estando entre eles as galinhas (Linnaeus, 1758 apud Velden, (2012). 

A frota de Pedro Alvares Cabral que aportou no ano de 1500, ao sul do que hoje 

se conhece como Bahia, trazia consigo galinhas e, de certo, que alguns exemplares 

permaneceram em terra com os índios e os degredados que Cabral deixara 

(NORDENSKIÖLD, 1922). 

 Vale ressaltar que, de acordo com Martins (1995), os relatos da época indicam 

a presença comum de “galinhas” nos ecossistemas sul-americanos e aldeias 

indígenas, cujas espécies eram inexistentes na Europa. Dentre eles faziam-se 

presentes mutuns, jacus e outros pássaros da família Cracidae6, referidas pelos 

europeus dos Séculos XVI e XVII como “galinhas do mato”, “galinhas silvestres” e 

“galinhas bravas”. Havia ainda outras espécies que se assemelhavam às galinhas 

domésticas europeias, que chegavam a confundi-los, como “galinha araucana” 

(conhecidas também como “chilena”, “crioula” ou “pré-hispânica”, Gallus inaurus ou 

Gallus castelloi), que eram galináceos difundidos entre as populações indígenas no 

                                            
 

5 Quando o Conquistador Pizarro chegou ao Peru, em 1532, observou a presença de galinhas com 
integração na cultura Inca, presumindo uma combinação entre rápida dispersão pelo continente e 
rápida incorporação à economia local. O reconhecimento da presença das galinhas por toda costa 
oeste do continente americano sugere uma outra teoria de perspectiva hiperdifusionista, que sugere 
que as galinhas foram criadas (trazidas), em um complexo cultural, das ilhas do Sudeste Asiático 
(Johannessen, C. 1981. Melanotic Chicken Use and Chinese Traits in Guatemala. Revista de Historia 
de America, 93:73–89 (https://www.jstor.org/stable/20139456); Meggers, B. J. 1975. The Transpacific 
Origin of Mesoamerican Civilization: A Preliminary Review of the Evidence and Its Theoretical 
Implications, American Anthropology.  77:1–27 (https://doi.org/10.1525/aa.1975.77.1.02a00020) 
6 As espécies das famílias Cracidae (popularmente conhecidas como mutuns, jacus, jacutingas e 
aracuãs) juntamentente com a família Odontophoridae (urus e capoeiras) constituem as únicas 
representantes nativas da ordem Galliformes na América do Sul. Os representantes da família Cracidae 
são neotropicais, bem distribuídos pelas florestas dessa região, com apenas uma espécie alcançando 
o extremo sul do estado norte americano do Texas, na região Neártica. O Brasil abriga a segunda maior 
diversidade de espécies de Cracidae, sendo registradas pelo menos 22 das cerca de 50 espécies 
correntemente aceitas.  

https://www.jstor.org/stable/20139456
https://doi.org/10.1525/aa.1975.77.1.02a00020
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Chile, pampa argentino e bacia platina (Sick 1984, pp. 239-240; Garavaglia 1999, p. 

34). 

De fato, uma vez introduzida na América portuguesa, a galinha 

 

“espalhou-se rapidamente e tornou-se parte da 

economia aborígene [sic]” 

(Gilmore 1997, p. 251).  

 

 Para Vander-Velden (2012), a importância das galinhas na “economia 

aborígene” é entendida como uma economia simbólica, diferente da europeia, 

fundamentada na adoção das aves mais como animais de estimação (pets 

asselvajados), sem criações sistemáticas para o consumo direto, a não ser pelos 

europeus viajantes, o que configuraria para o autor, em um “micro-sistema econômico 

inter-étnico”. 

De acordo com registros históricos, as galinhas introduzidas pelos europeus se 

fizeram importantes na cultura dos povos costeiros, uma vez que há indícios de que 

os mantos Tupinambás (Figura 2.4(A) e 2.4(B)), feito de penas de guará (Eudocimus 

ruber Linnaeus, 1758) eram 

 

“confeccionados a partir de penas de guará e 

possíveis penas de papagaios e plumas tingidas de 

galinhas” (Due 2002, p. 192) 

 

Deste modo, a presença de penas coloridas nos mantos tupinambás sugere: (i) 

a participação das galinhas no cotidiano do grupo (ou grupos) que os utilizavam; bem 

como (ii) sua incorporação em adornos de importância em rituais, tidos como 

“preciosidades” pelos Tupis costeiros (STADEN, 1999). 

 

2.1.1. A integração das aves na sociedade humana  

 

Ao longo da história, a utilização das aves não se restringira tão somente à 

produção de alimento, mas também fizera parte da cultura, religião e também do 

esporte (SMITH; DANIEL, 2000) ou seja, em vários aspectos e representações 

sociais. 
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Figura 2.4. (A) Um dos seis mantos tupinambás conhecidos (Foto: Niels Erik 

Jehrbo/Museu Nacional da Dinamarca7); (B) Aquarela sobre pergaminho mostra 

índios brasileiros, um deles com um manto tupinambá. 

Fonte: retirado de Alvim (2018) 

 

Como exemplo para “esporte” (aspas do autor, que não reconhece esta como 

tal) tem-se a luta de galo (rinhas), que é considerada como o “esporte” mais antigo 

conhecido pela humanidade, para as quais os machos (galos) eram destinados. Para 

as fêmeas o destino era a produção de ovos e carne, sendo o último destino também 

para os machos (SALES, 2005). 

Em se tratando de cultos religiosos, pode-se considerar a presença das 

galinhas nas primeiras celebrações ritualísticas, considerando a presença de plumas 

de galinhas tingidas nos mantos Tupinambás e estes sendo utilizados em rituais. Para 

Métraux (1979), a partir de Yves d’Évreux: 

 

“Os ornamentos plumários tinham, sem dúvida, 

significação mística. Usavam-nos os Tupinambás 

[sic] em todas as suas festas religiosas, assim como 

na guerra. Diziam esses índios que as rodelas de 

plumas, trazidas nos rins, visavam imitar “o natural 

do avestruz”. 

                                            
 

7 Consta na coleção do Royal Kunstkammer (depositada no Departamento de Etnografia do 
Nationalmuseetem Copenhagen, Dinamarca) (VANDER VELDEN, 2012)  
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Em gravuras deixadas por Staden em 1557 (retrabalhadas com mais detalhes 

por Theodore de Bry em 1592) é possível observar três xamãs Tupinambás portando 

maracás e dançando no centro de um círculo formado por homens, vestindo o que 

seriam os mantos plumários (ao centro, Figura 2.5).  

 

 

Figura 2.5. Dança dos Tupinambás (Theodoro de Bry. Americe Tertia Pars, gravura, 

1592). 

Fonte: retirado de Chicangana-Bayona (2006) 

 

Com relação a outros aspectos de interação social, pode-se destacar a 

frequente correlação entre as virtudes de galos e galinhas como exemplos para a 

sociedade. Na Era Vitoriana, as virtudes do galo e da galinha eram frequentemente 

correlacionadas às virtudes humanas, desejadas em maridos e esposas, tais como 

(galo) a condução e manutenção da ordem (do terreiro) e a defesa da fêmea; bem 

como (galinhas) o cumprimento de deveres como esposa e mãe, nunca se 

intrometendo no mundo do marido (SMITH; DANIEL, 2000); como virtudes maternas, 

destaca-se “a maternidade e o cuidado maternal, vigiando e protegendo sua prole de 

inimigos, abrigando-a sob suas asas”. As virtudes correlacionadas ao galo iam além. 

Simbolizavam a virilidade, coragem invencível e sua resolução. Homero falava em 

virtudes do galo como modelo de coragem e valentia (SMITH; DANIEL, 2000) 
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A Ética Protestante associava à galinha as virtudes “economia” e 

“industriosidade” para exemplificar dois de seus principais ingredientes. Para eles, o 

ovo era o símbolo da indústria honesta (SALES, 2005) servindo até mesmo ao final 

de seu ciclo (carne). 

Denota-se também a capacidade recicladora das aves. Do mesmo modo, Dixon 

(1849) apud Smith e Daniel (2000), pontua a função das galinhas, mesmo em grandes 

fazendas, como coletora de restos que, de outra forma, seriam desperdiçados. Para 

ele, estes animais poderiam ser mantidos em grandes cercados ou em liberdade, 

sendo criadas pela metade do seu valor de venda. Neste sentido, as galinhas eram 

entendidas como parte integrada a um sistema. 

 Do mesmo modo, Ulisse Aldrovandi8, naturalista italiano do Século XVI, tratava 

como um sistema integrado todos os fatos associados e compreendidos acerca das 

galinhas. Em sua visão sistêmica, “cada descoberta sobre as galinhas, seus nomes, 

suas partes, suas penas, seus órgãos, os poemas, os mitos, as lendas, seus usos 

medicinais, suas simbologias, como criá-las, como cozinhá-las, eram igualmente 

importantes” (SALES, 2005). 

Ficam evidentes as funções das primeiras galinhas em um contexto mais 

holístico do que vemos hoje, quer seja na arte, cultura, esporte, além obviamente da 

culinária. 

 

2.2. A “SEGUNDA ORIGEM” DAS GALINHAS DOMÉSTICAS 

 

Apesar da origem datar de alguns milênios, a história das aves modernas 

possui menos de 100 anos. O Século XX foi marcado pela aplicação de tecnologias 

que levaram a ciência a desenvolver o frango moderno, definido como “uma ave 

destinada para a produção de carne para o mercado, produzida em idade precoce” (5 

– 7 semanas) (SIEGEL, 2014). Punnett (1923), no prefácio de seu livro, escreve em 

sinal da sua percepção da ciência como base para aplicação na produção de aves: 

 

                                            
 

8 “Aldrovandi on Chickens: The Ornithology of Ulisse Aldrovandi” (1600), volume II, Book XIV, traduzido 
e editado por Lind, LR University of Oklahoma Press,1963. Esta obra foi utilizada por Smith e Daniel 
(2000).  
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“Animadamente, há sinais de que a indústria avícola 

está começando a reconhecer o valor prático da 

pesquisa organizada” 

(p. viii) 

 

 Coincidentemente, no mesmo ano, surge o que é creditado como o início da 

indústria moderna de frangos, a Wilma Steele em Ocean City, Delaware (GORDY, 

1974).  

No Brasil ainda colônia, as aves sempre foram destinadas para o consumo 

humano. Estas eram mestiças, oriundas de cruzamentos ao longo dos séculos entre 

os animais que foram trazidos nas embarcações, povoando os quintais das casas 

brasileiras, e com isso, desenvolvendo as primeiras criações, artesanais de início, nas 

cidades litorâneas. Neste período a carne era cara e escassa, como a de qualquer 

animal e em qualquer parte do mundo (UBABEF, 2011). 

 Com a expansão da mineração de ouro nas cidades do interior, principalmente 

no estado de Minas Gerais, onde foram encontradas as primeiras jazidas do minério, 

e consequentemente com o crescimento populacional e econômico regional, a 

produção de aves com fins comerciais foi estimulada, a fim de suprir as necessidades 

de alimentação da população. Assim, ao final do Século XIX, o estado de Minas Gerais 

tornou-se o maior produtor de aves do país, abastecendo boa parte do território 

nacional (UBABEF, 2011). 

 Em 1895, no Rio de Janeiro, a East Basse-Cour foi a primeira responsável por 

impulsionar a avicultura nacional, desenvolvendo os primeiros estudos de seleção de 

animais que apresentassem maior interesse econômico aos criadores brasileiros, a 

partir de raças Orpington e Plymounth Rock, importadas da Inglaterra e Estados 

Unidos, respectivamente (Figura 2.6; UBABEF, 2011). 

 

2.2.1. Industrialização da produção avícola brasileira: uma breve linha temporal 

 

Como se viu, as primeiras produções avícolas estavam concentradas em Minas 

Gerais, e agora com maior presença dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. De 

modo geral, o desenvolvimento dessa atividade ocorreu mais pontualmente na região 

sudeste, no estado de São Paulo (CANEVER et al., 1997). 
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Figura 2.6. (A) Desenho de 1900 da raça Orpington, importada da Inglaterra, que se 

difundiu no Sul do brasil; (B) Desenho da raça Plymouth Rock, trazida dos Estados 

Unidos, que hoje constitui o tipo carijó. 

Fonte: retirado de UBABEF (2011) 

 

Pode-se citar como um primeiro passo conciso para a industrialização9 do 

segmento a fundação da Sociedade Brasileira de Avicultura, baseando-se nos 

estatutos da American Poultry Association (em São Paulo, 1913) cuja função, dentre 

outras, era promover a capacitação de criadores de aves e estreitar os laços com 

amadores na atividade. Delgado de Carvalho, J. Wilson da Costa e Felipe R. Siqueira 

foram de fundamental importância para a industrialização da avicultura a partir da 

incorporação de técnicas europeias e norte-americanas à produção brasileira, 

abrangendo desde sistemas de produção a manejos nutricionais diferenciados 

(UBABEF, 2011).  

 Na década de 1930, a avicultura foi marcada pelo investimento na produção 

em escala. No início, agentes intermediários eram os responsáveis por adquirir as 

aves de milhares de pequenos produtores e comercializá-las. Estas eram aves de 

dupla aptidão que, por sua vez, dada a falta da transmissão de conhecimento técnico 

para os produtores, apresentavam baixo rendimento tanto para ovos quanto para 

carne, o que acabava por não lhes conferir grandes interesses econômicos. Neste 

contexto, surge a Cooperativa Avícola de São Paulo, com a finalidade de impulsionar 

o segmento, amparando e defendendo o produtor. Uma de suas tentativas para 

                                            
 

9 Neste contexto, entende-se “produção industrial” como sinônimo de produção profissionalizada 
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melhorar o plantel produtivo foi trocando “um frango de raça por dois crioulos, para 

recolher as raças de menor potencial e propagar aquelas com maior potencial 

produtivo, de modo a elevar a criação avícola”. Vale ressaltar que o comércio de aves 

era feito com os animais ainda vivos, dado o receio da população na aquisição de 

aves abatidas por estas terem sido acometidas por “peste”. A comercialização de aves 

abatidas só ganhou aceitação em meados de 1950. No mesmo período, com a 

chegada dos imigrantes europeus e asiáticos, houve a difusão da produção avícola, 

antes concentradas em Minas Gerais e São Paulo, para estados como Rio Grande do 

Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e Goiás (UBABEF, 2011). 

 Na década de 1940, mediante preocupação acerca da qualidade e sanidade da 

carne, técnicos do Instituto Biológico passam a acompanhar a produção. Neste 

período, a presença da carne de frango na mesa dos brasileiros era cada vez mais 

comum, com sua demanda aumentando exponencialmente (UBABEF, 2011).  

 Já nos anos 1950-60, a criação e o abate de frangos ganharam novo impulso 

a partir de novos ciclos de modernização da produção, sanidade (i.e., 

desenvolvimento de novas vacinas) e alimentação. Neste período, a palavra 

“genética” ganhou força na produção e no início dos anos 1960 passou-se a importar 

linhagens norte-americanas exclusivas para a produção de carne ou ovos, fato este 

que aprimorou o plantel brasileiro e contribuiu para a consolidação do caráter industrial 

da avicultura nacional. Assim, no decorrer da década de 1960 acabaram-se as 

numerosas raças de dupla aptidão que deram lugar a aves de novas “marcas” de 

aptidão única (UBABEF, 2011).  

Em 1961, uma das primeiras “marcas” de frangos a ser introduzida no Brasil foi 

a Three Cross, que atingia 1,6 kg aos 84 dias de idade. Já a criação de pintos de um 

dia teve início em 1962, em Uberlândia (MG), que foi considerado o maior polo 

produtor de pintos de um dia à época, com 50.000 matrizes Arbor Acres alojadas. Em 

1965, a partir do decreto nº 55.981, de 22/04/65, o governo impede a importação de 

matrizes que passam a ser produzidas internamente, dando origem às granjas 

matrizeiras para a produção de ovos férteis e os incubatórios, encarregados de 

produzir o pinto de um dia.  
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“Assim surge a avicultura moderna para 

maior eficiência e grandeza da indústria” 

(UBABEF, 2011). 

 

 O estado de São Paulo figurou como o principal produtor de frangos de corte 

até os anos 1970. No estado, a avicultura era desenvolvida de forma independente,  

na qual os produtores adquiriam os insumos no mercado e vendiam as aves 

terminadas aos frigoríficos (SKORA, 1994). A partir dos anos 1970, fatores como: (i) 

oferta de créditos a longo prazo; (ii) estrutura fundiária regional; (iii) eficácia do setor 

empresarial, dentre outros, possibilitaram o deslocamento da produção de frangos de 

corte para a região Sul, com maior destaque para o estado de Santa Catarina, e 

contribuíram para a consolidação da atividade avícola na região Sul (CANEVER et al., 

1997). 

Empresas que já possuíam negócios na produção de suínos, e outras em 

cereais, diversificaram para esta nova atividade (SKORA, 1994). Neste contexto a 

empresa Sadia se destacou pelo pioneirismo nacional no sistema organizacional da 

integração vertical ao formar parceria com os denominados “produtores integrados”, 

de modo a garantir o fornecimento de matéria-prima para suas plantas frigoríficas 

(DALLA COSTA, 2012). Nesta parceria:  

 

“[...] a empresa comprometia-se a fornecer os 

pintinhos, a ração e todo o suporte técnico 

necessário. O criador, por sua vez, assumia o 

compromisso da construção dos aviários, do 

alojamento e cuidado das aves, seguindo à risca a 

orientação recebida, até a devolução dos animais à 

SADIA. Nesse momento seria feito o acerto de 

contas entre as partes, por critérios previamente 

estabelecidos de desempenho e eficiência.” 

  

 O modelo organizacional verticalizado caracteriza o sistema de produção de 

frangos de corte industrial atualmente. Ele se apresenta como um sistema de 

produção de baixo custo que é a “base social de competitividade em uma nova 

indústria global (BOYD; WATTS, 1997)”. De fato, o atual modelo organizacional da 

indústria produtora de frangos de corte convencional, e amplamente difundido pelo 
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mundo, possibilitou a redução do custo de produção do frango de corte 

(CONSTANCE, 2008), destacando-se dentre as outras indústrias de proteína animal. 

Assim, na região Sul, a avicultura surgiu de forma planejada, estabelecendo contratos 

entre produtor-agroindústria, a exemplo do que ocorria nos Estados Unidos. Além 

disso, os sistemas produtivos eram localizados próximos às regiões produtoras de 

grãos e em locais onde haviam a possibilidade de se efetuar parcerias (TALAMINI; 

KINPARA, 1994; CANEVER et al., 1997; DALLA COSTA, 2012).  

Para Canever et al. (1997), o sucesso da consolidação da atividade pôde ser 

percebido com as subsequentes quebras de recordes com base nos avanços 

tecnológicos que se resumiam à redução da conversão alimentar e da idade ao abate. 

Estas duas variáveis seriam as principais responsáveis por alavancar a produção e 

consequentemente a participação da carne de frango brasileira tanto no cenário 

nacional quanto no internacional.  

A Figura 2.7 demonstra a evolução temporal da avicultura nacional a partir da 

visualização dos principais acontecimentos para que ela se encontre no atual estado 

de desenvolvimento. Pode-se notar que a produção avícola (entende-se aqui a 

produção de aves destinadas à produção de carne e de ovos) ganhou contornos 

comerciais a partir do Século XVIII, visando abastecer a crescente demanda do 

contingente interiorano do país.  

No entanto, os principais acontecimentos para a consolidação da avicultura 

como atividade industrial só vieram a partir do Século XX com a introdução de aves 

com maior potencial produtivo, resultantes de seleção genética, investimentos em 

escala de produção, desenvolvimento de estudos nacionais, além da criação de 

organizações que almejavam o crescimento da atividade profissionalmente. 

 

2.2.1.  A participação da produção brasileira de frangos de corte no mundo: 

análise de dados 

 

Segundo dados da FAO (2020), há no mundo em torno de 25,7 bilhões de aves, 

compreendendo galinhas, patos, gansos, galinhas d’angola, pombos e perus. Este 

grupo será denominado “aves de interesse comercial”). Deste valor, cerca de 23,7 

bilhões referem-se às galinhas, número que corresponde a mais de 92% de todas as 

aves de interesse comercial (Figura 2.8). 
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Figura 2.7. Linha temporal dos acontecimentos para a evolução da produção de 

frangos de corte brasileira 

Fontes: Adaptado de 1 VANDER VELDEN, 2012; 2 UBABEF, 2011; 3 CANEVER et al., 1997 

 

Países como o Brasil e a Bolívia colocam a América do Sul como quarta região 

com maior número de aves vivas. Deste total, o Brasil apresenta 56,1%, enquanto a 

Bolívia apresenta 8,5% de todo o plantel sul-americano para o ano de 2018, em um 

total de 64,6%.  

Para a América do Norte, os Estados Unidos lideram como o principal país 

detentor do plantel de aves vivas, apresentando 92,6% do total, mantendo a região 

norte em quinto lugar. 

Considerando o contingente de aves vivas agregadas (galinhas, perus, patos, 

gansos, galinhas d’angola, pombos e outras aves), as regiões leste, sudeste e sul da 

Ásia destacam-se como detentoras dos maiores estoques mundiais (Figura 2.9-A). Ao 

analisar-se de forma mais criteriosa, observa-se que a China e países como Indonésia 

e Irã são os grandes responsáveis por endossar estes números, respectivamente, 
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Figura 2.8. Percentual mundial de galinhas, patos, gansos, galinhas d’angola, perus, 
pombos e outras aves vivas para o ano de 2018 (de acordo com dados da FAO, 2020) 
 

Fonte: (autoria própria) 

 

considerando todo o estoque somado das regiões da Ásia (Figura 2.9-B). Somam-se 

a eles outros países que figuram dentre os vinte maiores detentores de aves vivas no 

mundo, tais como Índia (5,48%), Paquistão (3,53%), Japão (2,16%), Malásia (2,22%), 

Vietnam (2,63%), Myanmar (2,21%), Bangladesh (2,26%) e Tailândia (1,97%), que 

compreendem 87,9% de todo o estoque de aves vivas da Ásia.  

Quando se observa somente a produção de carne de frango, países como 

Indonésia tendem a apresentar menor representatividade, saltando do 2º em número 

de aves vivas, para o 5º lugar em quantidade de carne produzida, representando 

apenas 2,2% da quantidade produzida total (Figura 2.10). Nesta análise, Estados 

Unidos e Brasil ultrapassam, além da Indonésia, a China (12,2%), representando 

17,1% e 13,1%, da quantidade total produzida. Vale ressaltar a representatividade da 

UE+28 na produção de carne de frango, compreendendo 11,7% da quantidade total 

produzida. Além destes, países como Rússia (4,0%), Índia (3,1%), México (2,9%), 

Japão (2,0%), Irã (1,9%), Turquia (1,9%), Argentina (1,8%), Malásia (1,6%), África do 

Sul (1,5%), Myanmar (1,5%), Tailândia (1,5%), Colômbia (1,4%) e Peru (1,4%) se 

apresentam ranqueados dentre os vinte maiores produtores de carne de frango para 

o ano de 2018. Juntos, estes países compreendem 82,8% da produção mundial de 

carne de frango. Para as comparações seguintes, serão considerados dados 

históricos 

 

92.27%

4.38%

1.42% 0.11%
1.82%

Galinhas

Patos

Gansos e galinhas d'angola

Pombos, outras aves
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Figura 2.9. (A) Número de aves vivas de interesse comercial de acordo com a região; 

(B) Número de aves vivas de interesse comercial, de acordo como o país* (dados da 

FAOSTAT, 2020)  

*Nota: Entende-se por aves de interesse comercial: galinhas, patos, gansos, galinhas d’angola, perus, 

pombos e demais aves; demais países apresentaram plantel de 6,13 bilhões de galinhas, 0,16 bilhões 

de perus, 0,13 bilhões de patos, 0,041 bilhões de gansos e galinhas d’angola, 0,023 bilhões de pombos 

e outras aves. 
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Figura 2.10. Quantidade de carne de frango produzida de acordo com o país em 2018 

(dados da FAOSTAT, 2020)  

 

referentes à produção de frangos de corte dos Estados Unidos, China, UE+28 e Brasil. 

Isso se justifica pois, como se viu, as produções dos respectivos países representaram 

juntas mais da metade de toda a produção mundial de carne de frango. Para tanto, a 

Figura 2.11-A, 2.11-B, 2.11-C e 2.11-D serão utilizados como objetos de análises 

comparativas, delimitando como janela temporal os anos compreendidos entre 1960 

e 2018. 

Justifica-se o estudo dos anos sugeridos pois estes compreenderam um 

período marcante para a avicultura brasileira, abrangendo o período de pós-

industrialização bem como o boom da avicultura. Segundo relatório da Associação 

Brasileira de Proteína Animal (ABPA, 2020), as últimas cinco décadas foram 

importantes para a competitividade da avicultura decorrentes da industrialização e 

profissionalização do setor.  

Alguns fatos importantes podem ser observados nas Figuras 2.11-A, 2.11-B e 

2.11-C, como por exemplo, a queda e posterior ascensão da produção de carne 

brasileira, ambas ocorridos na década de 1980. De acordo com Wilkinson (1993), 

fatores como: a forte concorrência das exportações subsidiadas por Estados Unidos 

e Comunidade Econômica Europeia; bem como (ii) a estagnação nacional do 

consumo de carne de frango per capita, em decorrência da recessão econômica 

brasileira ocorrida na mesma época, afetaram negativamente tanto a produção quanto 

as exportações do setor avícola. A recuperação, ocorrida em meados dos anos 1985, 

só foi possível graças às mudanças no estilo de vida da sociedade a esta nova 
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Figura 2.11. Número de aves abatidas (A); quantidade de carne produzida (B); 

quantidade de carne exportada (C); e rendimento (D); comparados entre Brasil, China, 

Estados Unidos e União Europeia (UE+28) entre 1960 e 2018 (dados da FAOSTAT, 

2020) 

 

realidade, podendo ser resumida em produtos com maior valor agregado e maior grau 

de diferenciação, o que contribuiu também para a conquista de novos mercados 

(WILKINSON, 1993). 
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 Quando se compara a evolução do rendimento10 dos frangos (kg/animal; 

Gráfico 2.5D) entre os territórios avaliados, nota-se a clara evolução dos animais 

produzidos no Brasil. De acordo com os dados avaliados, o rendimento dos frangos 

de corte no Brasil apresentou crescimento de 58% entre os anos de 1960 a 2018, 

enquanto China, Estados Unidos e UE+28 apresentaram crescimento de 28%, 46% e 

25%, respectivamente. 

 

2.2.2. Produção brasileira e paulista de frangos de corte  

 

De acordo com dados apresentados pela ABPA, os principais estados 

produtores de frangos de corte no ano de 2019 foram: Paraná (34,7%), Santa Catarina 

(15,4%), Rio Grande do Sul (14,3%) e São Paulo (8,3%). Da produção total de cada 

estado, 39,1% são exportados pelo estado do Paraná, 30,5% pelo estado de Santa 

Catarina, 14,1% pelo estado do Rio Grande do Sul e 4,8% pelo estado de São Paulo. 

 Segundo dados do Censo Agropecuário de 2017 (IBGE, 2020b), a região 

intermediaria de Sorocaba11 foi a que apresentou o maior contingente de 

estabelecimentos agropecuários destinados para à reprodução de aves (galinhas, 

galos, frangos, frangas e pintos) contendo entre 200 e 10.000 animais (Figura 2.12-

A). 

 

                                            
 

10 Para o estudo da evolução do rendimento, considerou-se a razão entre a quantidade de carne 
produzida (milhões de t) e o número de animais produzidos e abatidos (1000 cabeças). 
11 Compreende a mesorregião de Sorocaba os municípios de Votorantim, Tietê, Tapiraí, Sorocaba, 
Sarapuí, São Roque, Salto de Pirapora, Salto, Porto Feliz, Pilar do Sul, Piedade, Mairinque, Jumirim, 
Itu, Iperó, Ibiúna, Cerquilho, Capela do Alto, Boituva, Araçoiaba da Serra, Araçariguama, Alumínio, 
Taquarivaí, Riversul, Ribeirão Grande, Ribeirão Branco, Ribeira, Nova Campina, Itararé, Itaporanga, 
Itapirapuã Paulista, Itapeva, Itaóca, Itaberá, Guapiara, Capão Bonito, Buri, Bom Sucesso de Itararé, 
Barra do Chapéu, Barão de Antonina, Apiaí, Sete Barras, Registro, Pariquera-Açu, Miracatu, Juquiá, 
Jacupiranga, Iporanga, Ilha Comprida, Iguape, Eldorado, Cananéia, Cajati, Barra do Turvo, São Miguel 
Arcanjo, Itapetininga, Guareí, Campina do Monte Alegre, Angatuba, Alambari, Taquarituba, Taguaí, 
Paranapanema, Óleo, Manduri, Itaí, Iaras, Coronel Macedo, Cerqueira César, Avaré, Arandu, Águas 
de Santa Bárbara, Torre de Pedra, Tatuí, Quadra, Porangaba, Pereiras, Cesário Lange (Fonte: 35-
Região Geográfica Estado de São Paulo. Disponível em: 
https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/divisao-regional/15778-divisoes-
regionais-do-brasil.html?=&t=acesso-ao-produto , Acessado em 17 dez. de 2020). 

https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/divisao-regional/15778-divisoes-regionais-do-brasil.html?=&t=acesso-ao-produto
https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/divisao-regional/15778-divisoes-regionais-do-brasil.html?=&t=acesso-ao-produto
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Figura 2.12. Número de estabelecimentos agropecuários com mais de 200 cabeças 

de galinhas, galos, frangos, frangas e pintos em 2019 (Unidades; estabelecimento 

com <10.000 aves (A); estabelecimento com >10.000 aves (B); dados  

https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6943) 

Fonte: SIDRA/IBGE 

 

Já a mesorregião de Campinas12 apresenta o maior número de 

estabelecimentos com mais de 10.000 animais alojados, apresentando o maior 

contingente de estabelecimentos agropecuários com aves destinadas à reprodução 

no estado de São Paulo (Figura 2.12-B).  

                                            
 

12 Compreende a mesorregião de Campinas os municípios de Vinhedo, Valinhos, Sumaré, Santo 
Antônio de Posse, Santa Bárbara d'Oeste, Pedreira, Paulínia, Nova Odessa, Monte Mor, Jaguariúna, 
Indaiatuba, Hortolândia, Holambra, Elias Fausto, Cosmópolis, Campinas, Artur Nogueira, Americana, 
Várzea Paulista, Morungaba, Louveira, Jundiaí, Jarinu, Itupeva, Itatiba, Campo Limpo Paulista, 
Cabreúva, São Pedro, Santa Maria da Serra, Saltinho, Rio das Pedras, Rafard, Piracicaba, Mombuca, 
Laranjal Paulista, Charqueada, Capivari, Águas de São Pedro, Vargem, Tuiuti, Socorro, Piracaia, 
Pinhalzinho, Pedra Bela, Nazaré Paulista, Joanópolis, Bragança Paulista, Bom Jesus dos Perdões, 
Atibaia, Limeira, Iracemápolis, Engenheiro Coelho, Cordeirópolis, Estiva Gerbi, Moji Mirim, Mogi Guaçu, 
Itapira, Vargem Grande do Sul, Tambaú, São João da Boa Vista, Santo Antônio do Jardim, Santa Cruz 
das Palmeiras, Espírito Santo do Pinhal, Casa Branca, Águas da Prata, Aguaí, Santa Cruz da 
Conceição, Leme, Conchal, Araras, Santa Gertrudes, Rio Claro, Ipeúna, Corumbataí, Analândia, 
Tapiratiba, São Sebastião da Grama, São José do Rio Pardo, Mococa, Itobi, Divinolândia, Caconde, 
Serra Negra, Monte Alegre do Sul, Lindóia, Amparo, Águas de Lindóia. (Fonte: 35-Região Geográfica 
Estado de São Paulo. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-
territorio/divisao-regional/15778-divisoes-regionais-do-brasil.html?=&t=acesso-ao-produto , Acessado 
em 17 dez. de 2020) 

https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6943
https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/divisao-regional/15778-divisoes-regionais-do-brasil.html?=&t=acesso-ao-produto
https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/divisao-regional/15778-divisoes-regionais-do-brasil.html?=&t=acesso-ao-produto
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Do mesmo modo, as regiões de Sorocaba e Campinas apresentaram o maior 

número de aves reprodutoras, para matrizes e avós (Figura 2.13-A) bem como para 

galos (Figura 2.13-B). 

 

 

Figura 2.13. Contingente de matrizes/avós de galinhas (A) e galos (B) nos 

estabelecimentos agropecuários com mais de 200 cabeças em 2019 (mil cabeças; 

dados  https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6943) 

Fonte: SIDRA/IBGE 

 

 A partir dos dados analisados é possível afirmar que as mesorregiões de 

Campinas, Sorocaba e São José do Rio Preto13 são as responsáveis por grande parte 

                                            
 

13 Compreende a mesorregião de São José do Rio Preto os municípios de Urupês, União Paulista, 
Uchoa, Ubarana, Tanabi, São José do Rio Preto, Sales, Potirendaba, Poloni, Planalto, Paulo de Faria, 
Palestina, Orindiúva, Onda Verde, Novo Horizonte, Nova Granada, Nova Aliança, Nipoã, Neves 
Paulista, Monte Aprazível, Mirassolândia, Mirassol, Mendonça, Macaubal, José Bonifácio, Jaci, Irapuã, 
Ipiguá, Icém, Ibirá, Guapiaçu, Cedral, Bálsamo, Bady Bassitt, Altair, Adolfo, Vista Alegre do Alto, 
Tabapuã, Santa Adélia, Pirangi, Pindorama, Paraíso, Palmares Paulista, Novais, Marapoama, Itajobi, 
Fernando Prestes, Embaúba, Elisiário, Catiguá, Catanduva, Ariranha, Votuporanga, Valentim Gentil, 
Sebastianópolis do Sul, Riolândia, Pontes Gestal, Parisi, Nhandeara, Floreal, Cosmorama, Cardoso, 
Américo de Campos, Álvares Florence, Vitória Brasil, Urânia, Turmalina, Suzanápolis, São Francisco, 
Santa Salete, Santa Albertina, Populina, Pontalinda, Paranapuã, Palmeira d'Oeste, Mesópolis, 
Marinópolis, Jales, Dolcinópolis, Dirce Reis, Aspásia, Aparecida d'Oeste, São João de Iracema, São 
João das Duas Pontes, Pedranópolis, Ouroeste, Mira Estrela, Meridiano, Macedônia, Indiaporã, 
Guarani d'Oeste, Fernandópolis, Estrela d'Oeste, Três Fronteiras, Santa Rita d'Oeste, Santana da 
Ponte Pensa, Santa Fé do Sul, Santa Clara d'Oeste, Rubinéia, Nova Canaã Paulista, (Fonte: 35-Região 
Geográfica Estado de São Paulo. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-
territorio/divisao-regional/15778-divisoes-regionais-do-brasil.html?=&t=acesso-ao-produto , Acessado 
em 17 dez. de 2020) 

https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6943
https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/divisao-regional/15778-divisoes-regionais-do-brasil.html?=&t=acesso-ao-produto
https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/divisao-regional/15778-divisoes-regionais-do-brasil.html?=&t=acesso-ao-produto
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da produção de pintos de um dia para o estado de São Paulo, uma vez que abrigam 

a maior parte do plantel reprodutivo do estado.  

 Com relação ao número de aves para engorda, os dados apontam para as 

regiões de Campinas como aquela que possui o maior número de estabelecimentos 

que possuem acima de 10.000 aves alojadas destinadas à engorda (frangas, frangos 

e pintos; Figura 2.14-A). Mesmo contando com a presença da mesorregião de 

Campinas, a região de Sorocaba se destaca por apresentar o maior número de 

propriedades contendo menos de 10.000 aves destinadas à engorda (Figura 2.14-B). 

 

 

Figura 2.14. Contingente de frangas, frangos e pintos para engorda nos 

estabelecimentos agropecuários com mais de 200 cabeças em 2019 (mil cabeças; 

>10.000 (A) e <10.000 cabeças (B); dados https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6943). 

Fonte: SIDRA/IBGE  

 

 A Figura 2.15 apresenta a distribuição geográfica dos frigoríficos certificados 

no estado de São Paulo (SIE/SIF) descritos em relatórios obtidos a partir de entidades 

como o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e a Secretaria da 

Agricultura do Estado de São Paulo (SISP) para o ano de 2018.  

 

https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6943
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Figura 2.15. Distribuição geográfica dos abatedouros certificados (SIF/SIE; à 

esquerda); mapa de temperatura de acordo com a mesorregião do estado de São 

Paulo (à direita) (Para abatedouros SIE: SISP, 2018; para abatedouros SIF: MAPA-

DAS/DIPOA, 2018; para localização: MGS 84 https://epsg.io/4326) 

 

Cada ponto no mapa demarca uma cidade que comporta um abatedouro, 

somando ao todo 32 unidades. A partir dele, foi possível demonstrar por meio de um 

mapa denominado “de temperatura” a concentração de frigoríficos de acordo com a 

mesorregião. De acordo com os mapas, é possível identificar a maior concentração 

de abatedouros na região de São José do Rio Preto, bem como nas mesorregiões de 

Sorocaba e Campinas. 

 Tomando como base a ideia de que o principal modelo organizacional vigente 

na produção de frangos de corte é o modelo de integração e que este modelo preza 

pela redução das distâncias entre frigoríficos e produtores integrados, a Figura 2.15 

reforça a importância das mesorregiões de Campinas, São Jose do Rio Preto e 

Sorocaba como aquelas de maior importância para a produção de frangos de corte no 

estado de São Paulo.  

 Diante dos dados apresentados, pode-se sugerir duas situações observadas 

para o estado de São Paulo: regiões mais tradicionais, compostas por estruturas que 

mesclam a velha e a nova avicultura apresentando estabelecimentos grandes (> 

10.000 aves alojadas) e menores (< 10.000 aves alojadas). Mesorregiões como 

Campinas e Sorocaba, apresentam tais definições. Por outro lado, há regiões que 

apresentam (i) maior número de estabelecimentos com grande capacidade de 

alojamento (apesar de apresentar menor número de aves reprodutoras) e grande 

https://epsg.io/4326
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número de animais alojados destinados para a engorda, como apresenta-se a 

mesorregião de São José do Rio Preto. Somado a isso, tem-se a maior concentração 

de frigoríficos naquela região, que também pode ser observado na mesorregião de 

Campinas. 

 

2.3. SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE FRANGOS NO BRASIL 

 

 Do início da década de 1910 até a metade do Século XX predominou no Brasil 

a criação de aves caipiras (SALES, 2005). Sob aspecto etimológico, várias são as 

sugestões de origem. Dentre elas, sugere-se que a origem da palavra “caipira” seja 

oriunda da expressão de origem tupi-guarani “caaipura” (sig: de dentro-do-mato)14 ou 

“Kai-ñ-pira”15 (sig: habitantes do interior do Brasil Colônia). Há quem afirme que a 

palavra venha do tupi “ka’apir” ou “kaa-pira” (sig: cortador-de-mato). A esta última 

versão sugere-se que tenha sido a forma com que os índios denominavam as galinhas 

ao vê-las em pastejo (GÊMERO, 2019). 

 As aves caipiras do início do Século XX eram remanescentes daquelas trazidas 

pelos portugueses em suas caravelas, sendo os tipos longilíneos os mais comumente 

encontrados. Apresentavam pernas longas, corpo pequeno, e, por vezes, cristas e 

barbelas grandes e o pescoço pelado, mecanismos adaptativos, os quais destinavam-

se à dissipação de calor. Vale ressaltar que mesmo com o passar do tempo, estas 

aves ainda estão presentes na maioria das unidades familiares em todas as regiões 

do Brasil (KHATOUNIAN, 2001). 

 De modo geral, a finalidade da produção de aves caipiras baseia-se na 

produção de ovos e carne (espécies de dupla aptidão), com objetivo de alimentar a 

família, sendo seu excedente comercializado (SALES, 2005).  

 Comumente, a produção de aves caipiras se encontra fora do circuito da 

produção avícola industrial, onde o arcabouço legal é menos restritivo para seu 

desenvolvimento, prosperando principalmente em regiões suburbanas, vilas, 

                                            
 

14 Palavra pela qual os indígenas do interior de São Paulo designavam aos colonizadores. Fonte: 
Chiaradia, C. (2008). Dicionário de palavras brasileiras de origem indígena, 1st ed., Limiar, Rio de 
Janeiro. Apud: Dicionário Ilustrado Tupi Guarani 
(https://www.dicionariotupiguarani.com.br/dicionario/caipira/). 
15 Silva, D. P. 2013. A morte no fim do mundo: Almeida Junior, o pintor. pg. 23. 

https://www.dicionariotupiguarani.com.br/dicionario/caipira/
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comunidades e em toda a zona rural (FIGUEIREDO; AVILA; SAATKAMP, 2015). 

Também denominado como “sistema de produção de frangos de corte convencional” 

é uma expressão utilizada para designar os sistemas de produção caracterizados pelo 

alto investimento em tecnologias que possibilitem o aumento do desempenho 

zootécnico dos animais (de alto potencial genético) em um curto espaço físico (maior 

adensamento animal), visando a redução dos custos econômicos e 

consequentemente tornando o sistema mais competitivo no cenário nacional e 

mundial. Como exemplos de tecnologias utilizadas, podemos citar: equipamentos 

automatizados para alimentação (pratos automáticos) e dessedentação (bebedouros 

tipo nipple), sistema automatizado para controle da temperatura bem como 

refrigeração interna dos aviários (climatização por pressão de ar positiva e/ou negativa 

e nebulizadores ou placas evaporativas para resfriamento do ambiente interno). Além 

disso, possui um sistema de governança de integração vertical, firmado a partir de 

contrato de obrigações e responsabilidades entre a agroindústria e o produtor rural. 

Estas características possibilitam ao sistema produtivo adaptar-se e incorporar 

inovações além de possibilitar a resposta rápida às exigências do mercado 

consumidor (ROSA, 2021). 

 O modelo de avicultura industrial integrada proporcionou vantagens, tais como: 

(i) o aumento da produção e consequente diminuição dos preços; e (ii) o aumento do 

consumo bem como a ampliação das exportações para o mercado internacional. No 

entanto, de acordo Sales (2005), a concentração da produção de frangos de corte em 

grandes fábricas também trouxe desvantagens para as regiões onde a avicultura 

industrial se expandiu, ocasionando problemas de cunho social, sentidos 

principalmente pelos pequenos produtores da agricultura familiar. 

 Do ponto de vista social, a produção de aves caipiras é uma atividade 

importante para muitas famílias rurais e em áreas com baixa circulação de moeda 

(FIGUEIREDO; AVILA; SAATKAMP, 2015). Dentre vários benefícios, a produção de 

aves caipira proporciona: (i) segurança alimentar às famílias situadas em seu entorno, 

por permitir um alimento de alto valor biológico e com menor risco de contaminação 

bacteriana (FAO, 2013; FIGUEIREDO; AVILA; SAATKAMP, 2015); (ii) oportunidade 

de agregar valor aos insumos de pequenas propriedades rurais; (iii) geração de 

emprego, uma vez que a mão-de-obra é familiar (FIGUEIREDO; AVILA; SAATKAMP, 
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2015) e até mesmo de vizinhos; e a (iv) geração de renda extra a partir da venda do 

excedente produzido.  

 

2.3.1. Frango orgânico 

 

Todas as diretrizes acerca da produção de frangos em sistema orgânico estão 

contidas na Instrução Normativa nº 46 de 06 de outubro de 2011, reeditada na 

Instrução Normativa nº 17 de 18 de junho de 2014, com vistas nos dispostos da Lei nº 

10.831, de 23 de dezembro de 2003 (comumente definida como a “Lei do Orgânico”), 

no Decreto 6.323 de 27 de dezembro de 2007. Este documento dispõe sobre a 

regulamentação técnica para os sistemas orgânicos de produção, bem como as listas 

de substâncias e práticas permitidas para o uso nestes sistemas (BRASIL, 2003, 

2011, 2014). 

Como o próprio nome diz, o sistema de criação de frangos orgânicos prioriza a 

produção de frangos de corte com alimentação baseada em ingredientes orgânicos, 

com até 20% de ingredientes não orgânicos, com base na quantidade de alimentação 

diária dos animais. Os aditivos utilizados na dieta devem ser oriundos de fontes 

naturais e não poderão apresentar moléculas de DNA/RNA recombinantes ou 

proteínas resultantes de modificação genética em seu produto final, sem a adição de 

compostos nitrogenados não-proteicos (BRASIL, 2011). 

Para se enquadrar nessa categoria, a criação dos animais ao ar livre deve ser 

priorizada, bem como ter saída facultada a piquetes com pastagens e arborização por 

pelo menos seis horas nos períodos diurnos, devendo a densidade respeitar 0,5 a 2,5 

em sistema semi-intensivos (piquetes) ou extensivo, respectivamente, e 10 aves por 

m² nas áreas internas. 

Para Figueiredo et al. (2015) o frango orgânico é o animal criado em granjas 

convertidas e certificadas como orgânicas. De acordo com os autores, as principais 

exigências para a produção do frango orgânico são: (i) linhagens de crescimento lento; 

(ii) criados com acesso a piquetes de pastoreio; (iii) ração orgânica; (iv) sujeitos a 

manejos preventivos que reduzam a ocorrência de doenças; (v) e com tratamento 

sanitário a base de medicações fitoterápicas e homeopáticas. 
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2.3.2. O avanço dos sistemas diferenciados 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, a produção animal passou por um processo 

de intensificação atrelado ao desenvolvimento tecnológico, de modo a atender a 

demanda por alimento da população crescente (KIRCHHELLE, 2018). No entanto, a 

intensificação da produção impactou negativamente na expressão de 

comportamentos naturais, afetando diretamente o bem-estar das aves (BESSEI, 

2019). Passada a necessidade do abastecimento de alimentos no pós-guerra, a 

intensificação da produção de aves tornou-se uma estratégia utilizada por grandes 

empresas alimentícias para maximizar os ganhos econômicos na produção, não 

considerando o bem-estar dos animais como fator preponderante na produção. Aliado 

a isso, há o crescente surgimento de grupos em defesa e proteção dos animais. 

Também, há o aumento do número de consumidores ávidos por produtos com 

características mais naturais e saudáveis. Estas características proporcionam o 

ambiente ideal para introduzir, no mercado, sistemas alternativos de produção de 

frangos de corte, que veem o bem-estar das aves como primordial e diferencial de seu 

sistema produtivo, agregando valor ao produto final, tais como aqueles discutidos 

anteriormente. 

Em resumo, pode-se demonstrar a produção avícola no Brasil de duas formas: 

uma proveniente de aves de dupla aptidão (ovos e carne) com pouca ou nenhuma 

especialização, com baixos índices produtivos devido a: (i) utilização de animais 

rústicos e com baixa capacidade produtiva e (ii) baixa assistência técnica presente; e 

outra produção altamente tecnificada, fruto da evolução a partir de grandes 

investimentos em tecnologias (entende-se aqui por tecnologia exemplos como 

melhoramento genético, e práticas de manejos i.e. sanitários e nutricionais) com 

excelentes índices zootécnicos. 

Há, portanto, uma dicotomia entre as produções. Se por um lado tem-se uma 

produção altamente tecnificada, com estruturas que apesentam altos investimentos 

em tecnologia, com animais precoces e selecionados geneticamente para maior 

desempenho, por outro lado, tem-se produções com pouca ou nenhuma tecnificação, 

com instalações quase improvisadas, com animais tardios e com baixo índice de 

desempenho produtivo. 
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No entanto, ambas representam sua importância para o cenário nacional. A 

produção de frangos de corte altamente tecnificada é responsável por gerar produtos 

competitivos em um cenário internacional, destacando o país como um dos principais 

produtores de frangos de corte mundiais, e outra que apresenta em seu âmago o 

caráter social, que visa promover principalmente a segurança alimentar em regiões 

com baixa circulação de dinheiro. Deste modo, ambas são importantes em seus 

respectivos contextos. Também, sistemas convencionais de produção têm buscado 

implementar em suas estratégias medidas que os equiparem aos primeiros 

mencionados, buscando um conceito de sistema mais “sustentável” e 

“ambientalmente amigável” ao consumidor, uma vez que o senso comum tende a crer 

que sistemas mais próximos ao natural sejam mais sustentáveis. 
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3. CAPÍTULO II: 

ASPECTOS ECONÔMICOS DA PRODUÇÃO DE FRANGOS DE CORTE  
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3.1. A TEORIA ECONÔMICA E O CUSTO DE PRODUÇÃO 1 

 2 

Para que se possa entender melhor os fatores que definem os custos da avicultura, 3 

antes faz-se necessário o melhor entendimento dos aspectos teóricos dos custos de 4 

produção. Para tanto, a seção a seguir baseia-se nos textos de Buchanan (1969), 5 

contidos no livro “Custo e Escolha”, por expor as principais ideias sobre custos 6 

apresentada por economistas antecessores a ele, sendo uma leitura clássica acerca 7 

do tema. 8 

 9 

“Se, em uma nação de caçadores [...] matar um 10 

castor geralmente custa o dobro do trabalho de matar um 11 

cervo, é normal que um castor deva ser trocado por ou ter 12 

o valor de dois cervos” (Adam Smith em “Wealth of 13 

Nations”, Cap. vi, pg. 41; Apud: BUCHANAN, 1969). 14 

 15 

 De acordo com Buchanan (1969), esta frase sumariza de maneira célebre a 16 

teoria clássica do valor de troca, sendo este valor determinado pelos custos relativos 17 

de produção que, por sua vez, determinam o valor normal ou natural da troca, sendo 18 

os custos calculados de forma objetiva em unidades de produção de recurso. 19 

 A título de exemplo, imagina-se o modelo elementar hipotético de Adam Smith 20 

trazido por Buchanan sobre castores e cervos. Neste modelo, Adam Smith determina 21 

como padrão de mensuração o tempo de trabalho homogêneo empregado na caça de 22 

cervos e castores, bem como o ilimitado estoque de cervos e castores nos níveis de 23 

custo relativo. 24 

 Supõe-se agora: (i) a racionalidade dos caçadores em identificar os pontos 25 

positivos e negativos em sua função de utilidade para maximizar o desempenho de 26 

sua atividade (a caça); (ii) assume-se a ausência de motivos que modifiquem as 27 

proporções dos valores de troca em relação aos de custo; e (iii) o tempo de trabalho 28 

de um dia gasto para caçar dois cervos ou um castor. Assim, se o valor de troca do 29 

castor apresentar-se como o de três cervos, o caçador não gastará seu tempo hábil 30 

caçando dois cervos por qualquer motivo (BUCHANAN, 1969). 31 

 A esta escolha o autor sugere algumas consequências, tais como a “produção” 32 

de cervos a um menor custo (nessas circunstâncias); e a ausência de produção de 33 

cervos, caso este comportamento seja expresso por outros caçadores, cunhando à 34 
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Teoria Econômica, a partir desta interpretação, a “personificação” do conceito de custo 35 

de oportunidade (BUCHANAN, 1969). 36 

 De maneira simplicista, o modelo elementar hipotético proposto por Smith é 37 

uma excelente ferramenta como sugestão para se entender alguns conceitos 38 

econômicos. No entanto, ao se pensar em uma realidade onde cervos e castores se 39 

transformam em cifras e números, o modelo se torna ainda mais simples para justificar 40 

o que determina os custos, carecendo de uma cadeia de decisões interligadas, não 41 

mais em um ato decisório. Os economistas clássicos eram obrigados a discutir os 42 

custos de recursos de produção primários (BUCHANAN, 1969). 43 

Em 1870 houve uma revolução na teoria clássica do custo de produção, 44 

marcando o surgimento da teoria de utilidade marginal, desenvolvida por William 45 

Stanley Jevons, Karl Menger e Leon Walras, ancorados no simples fato de que os 46 

custos eram menos importantes na explicação do valor de troca. Seus debates com 47 

os economistas clássicos eram de natureza mais profunda, baseando-se 48 

principalmente no desenvolvimento de uma teoria geral do valor, rejeitando as 49 

análises clássicas por apresentarem dois modelos independentes, um para bens 50 

reprodutíveis e outro para bens de oferta fixa (BUCHANAN, 1969). 51 

Para os teóricos da utilidade marginal, o valor de troca seria determinado pela 52 

utilidade marginal, ou seja, a demanda. Assim, nos pontos de troca do mercado, onde 53 

a oferta sempre seria fixa, o que determinaria os preços seriam exclusivamente as 54 

utilidades marginais relativas, sendo definidos a partir de um processo de interação 55 

de mercado (BUCHANAN, 1969). 56 

A teoria da utilidade marginal apresentou benefícios secundários, como: (i) o 57 

desenvolvimento do cálculo econômico, contribuindo para a obtenção de uma 58 

explicação satisfatória sobre o valor realizado; e a necessidade da avaliação também 59 

dos recursos, a partir dos valores dos componentes de seu produto final, já que os 60 

bens seriam avaliados segundo as suas utilidades marginais relativas (BUCHANAN, 61 

1969). 62 

No entanto, a substituição da teoria clássica pela teoria das utilidades marginais 63 

relativas gerou alguns prejuízos, como (i) a necessidade de se conhecer (ou prever) 64 

o abastecimento relativo a determinado produto para se mensurar o valor normal de 65 

troca; mas principalmente a (ii) perda da objetividade para o custo de produção que a 66 
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economia clássica conferia e, consequentemente, a perda da objetividade no 67 

prognóstico do valor de troca de mercadorias (BUCHANAN, 1969).  68 

Para Buchanan, 69 

 70 

“O aspecto de custo ou de oferta do valor teve de 71 

ser incluído. Não era mais possível uma explicação 72 

unilateral; a economia da oferta-procura tornou-se uma 73 

necessidade. [...] Reconheceu-se que, de fato, os custos 74 

de produção influenciavam o valor de troca por meio de 75 

seus efeitos sobre a oferta. (J. M. Buchanan em “Cost and 76 

Choice”, Cap. i, pg. 11)”. 77 

 78 

Assim, surgiu-se a necessidade de se pagar pelos insumos em uma medida 79 

monetária, proposta aceita tanto por teóricos clássicos quanto por aqueles da teoria 80 

da utilidade marginal relativa, pois em ambos os casos, estes insumos seriam 81 

componentes de valor no produto final. 82 

Enquanto para os teóricos da utilidade marginal, principalmente Jevons, o custo 83 

era discutido em termos de inutilidade marginal, reduzindo toda escolha a uma 84 

comparação entre utilidades e inutilidades marginais, para os teóricos da escola de 85 

Viena,  86 

“[...] os custos de produção devem ser mensurados 87 

monetariamente, e refletem o valor da produção que 88 

poderia ter sido gerada se os mesmos insumos de recursos 89 

fossem aplicados racionalmente em empregos 90 

alternativos”. (J. M. Buchanan em “Cost and Choice”, Cap. 91 

i, pg. 11)”. 92 

 93 

Ressalta-se que para a escola de Viena (Menger, Böhm-Bawerk, Wieser), o valor 94 

ou preço das unidades de recurso representa o valor de produto que poderia ser 95 

utilizado pelas mesmas unidades de recurso em usos ou empregos alternativos. Deste 96 

modo, o preço deve ser adiantado pelo usuário ou empregador dos recursos para 97 

atrair os recursos para longe dessas oportunidades alternativas. De maneira implícita, 98 

o conceito de custo de oportunidade proposto por Smith é visto na frase anterior, se 99 

consideramos a decisão do proprietário quanto ao emprego de seus recursos 100 

(BUCHANAN, 1969). 101 
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Para Knight, a forma de se mensurar o custo de produção de uma dada 102 

mercadoria é feita a partir do produto real alternativo que poderia ter sido produzido, 103 

se os insumos de recursos usados na produção fossem redistribuídos racionalmente 104 

para outros usos. De acordo com Knight, utilizando o modelo do cervo-castor proposto 105 

por Adam Smith, o conceito de oportunidade ou custo alternativo de produto pode ser 106 

descrito a partir do seguinte argumento: 107 

 108 

“Se o caçador de cervos aceita uma compensação 109 

pecuniária relativamente mais baixa para o seu trabalho 110 

mais agradável, cada dólar de pagamento de recursos 111 

retirado da produção de cervos e transferido para a 112 

produção de castores produzirá um aumento de mais de 113 

um dólar ao produto "social". Portanto, o custo de 114 

oportunidade do aumento resultante na produção de castor 115 

é maior do que o valor de mercado para o cervo que os 116 

insumos de recursos poderiam ter produzido antes dessa 117 

transferência. Assim, a mudança líquida em fadiga também 118 

deverá ser reconhecida e considerada”. (J. M. Buchanan 119 

em “Cost and Choice”, Cap. i, pg. 14)”. 120 

 121 

Knight formulou este argumento entre os anos de 1934 e 1935, a partir da 122 

publicação de uma série de trabalhos nos quais muda o conceito de custo de 123 

oportunidade que inicialmente postulara, buscando neste novo argumento incorporar 124 

especialmente a aplicação da distribuição do trabalho. Deste modo, aspectos não 125 

financeiros ganham esforços para serem incluídos no uso de recursos e na tomada 126 

de decisão (BUCHANAN, 1969). 127 

Para Matsunaga (1976), o custo de produção é definido como a soma dos 128 

valores de todos os serviços produtivos dos fatores aplicados na produção de uma 129 

utilidade. Este valor global refere-se ao sacrifício monetário total da firma que o 130 

produz. Assim, a conceituação deixa implícito que todos os fatores que são utilizados 131 

para produzir um determinado bem, devem ser remunerados, compreendendo a terra, 132 

o capital e o empresário. O conceito clássico de custo se baseia em dois aspectos 133 

fundamentais que integram (i) a doutrina do custo de oportunidade, na qual os custos 134 

de recursos para a firma são iguais a seus valores nos melhores usos alternativos e; 135 

(ii) no custo explícito, definido como dispêndio em dinheiro normalmente realizado 136 
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pela firma (pagamentos por serviços comprados ou alugados) e implícito, sendo 137 

considerados como os encargos devido a fatores pertencentes à firma.  138 

 Para Pereira et al. (1990) e Bauren (1993) a expressão “em seu melhor uso 139 

alternativo” pressupõe a existência de duas ou mais alternativas viáveis e que a opção 140 

por uma destas implica no abandono ou sacrifício de outra destas. Com isso, o custo 141 

de oportunidade da alternativa eleita é o custo da alternativa abandonada que lhe 142 

proporcionaria maior satisfação (RAINERI, 2012). Deste modo, pode-se utilizar como 143 

o exemplo as opções a partir de uma produção de frangos de corte e o arrendamento 144 

demonstrados de forma esquemática na Figura 3.1.  145 

 146 
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 147 

 148 

Figura 3.1. Diagrama proposto para representar o custo de oportunidade (A) de uma 149 

produção de frangos de corte (B) a partir do arrendamento da terra para produção de 150 

cultura vegetal. Para o exemplo, foi utilizado o arrendamento da terra para o plantio 151 

de cultura vegetal. Utilizando a simbologia proposta por Odum (1996), as fronteiras do 152 

sistema (caixa) dizem respeito à propriedade como um todo. Figuras hexagonais 153 

representam frangos de corte (consumidores) convertendo energia dos insumos em 154 

biomassa (carne). Figuras em forma de caixas-d’água representam estoques de 155 

dinheiro (dinheiro recebido pelo arrendamento (A) e venda de produtos (B) bem como 156 

a venda dos frangos) e biomassa vegetal (A) ou animal (B). As setas inteiriças 157 

representam os fluxos de energia no sistema. Setas tracejadas representam fluxos de 158 

dinheiro. Os círculos representam entradas externas de insumos, serviços e recursos 159 

da natureza ao sistema (fora da caixa) e a família (interna em B, representando mão-160 

de-obra familiar). Figura em forma de bala representa uma plantação vegetal oriunda 161 
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do arrendamento da propriedade para o plantio. Losangos representam transações 162 

financeiras.  163 

 164 

 Ao se pensar que um produtor rural opta por alocar sua área de produção, seu 165 

trabalho e seu dinheiro na criação de frangos de corte, ele sacrifica outras opções, 166 

tais como arrendar sua área para a produção vegetal, como i.e soja. Nesta suposição, 167 

o que conferirá a maximização dos ganhos econômicos do produtor é optar por aquela 168 

atividade que lhe retornará maiores ganhos econômicos. A aceitação do custo de 169 

oportunidade como verdadeiro custo no processo de tomada de decisão é consenso 170 

entre os economistas (BEUREN, 1993). No entanto, nem sempre o custo de 171 

oportunidade será representado por dinheiro (MEYERS, 1960). Como exemplo, o 172 

custo de oportunidade para o capital investido é representado pelo juro que o 173 

investidor poderia ganhar no melhor uso de seu capital, com igual risco (SPENCER; 174 

SIEGELMAN, 1967). De modo semelhante, o custo de oportunidade de um dado fator 175 

de produção deve considerar, além de seu melhor uso alternativo interno, o melhor 176 

uso alternativo externo à empresa (BEUREN, 1993). Desta forma, do ponto de vista 177 

econômico, o mercado exerce forte influência sobre o custo de oportunidade dos 178 

fatores de produção quando estes são alocados de uma para outra atividade. Assim, 179 

o valor de determinado fator de produção será o seu valor de troca, e não, 180 

necessariamente, seu valor de custo (BUCHANAN, 1969). 181 

 182 

3.1.1. O custo de produção na avicultura 183 

 184 

Durante muitos anos o custo de produção de frangos no Brasil foi um dos 185 

menores do mundo, impulsionado pelos baixos preços da mão-de-obra, baixo 186 

investimento em equipamentos e instalações, baixo custo de energia, carvão e gás 187 

bem como a disponibilidade de milho e farelo de soja, o que possibilitava a competição 188 

com países da Europa e os Estados Unidos (SANTOS FILHO; TALAMINI, 2014). No 189 

entanto, com o aumento dos custos de determinados fatores de produção tais como 190 

mão-de-obra, energia, lenha e gás, bem como maior investimento em instalações, a 191 

atividade se tornou (e torna) cada dia mais desafiante. Somado a isto, regiões 192 

tradicionais na produção de milho apresentaram déficit no volume produzido, 193 
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aumentando os custos pela elevação de custos com a logística de transporte 194 

(SANTOS FILHO; TALAMINI, 2014). 195 

À medida em que a atividade avícola se torna cada vez mais desafiadora, faz-196 

se necessário a adoção de sistemas de administração eficientes, que permitam ao 197 

gestor obter sucesso no ramo de atuação. No entanto, segundo Gubert, Barro e Pfülle 198 

(2010), as propriedades rurais brasileiras não possuem tal controle gerencial, o que 199 

prejudica o crescimento e a sustentabilidade organizacional. Somado a isto, é correto 200 

afirmar que nas atividades agroindustriais há uma carência de informações sobre 201 

custos, geralmente devido a não utilização de ferramentas de gerenciamento pelos 202 

gestores, bem como de registros de informações e acontecimentos importantes 203 

(BRAUM; MARTINI; BRAUN, 2013). Também há um não envolvimento do avicultor 204 

com a gestão da propriedade, estando mais preocupado com o desempenho 205 

zootécnico dos animais, além de conduzir a gestão de forma empírica (PANATTO et 206 

al., 2018).  207 

O conhecimento do custo de produção é importante para verificar a 208 

compatibilidade entre o valor dos insumos empregados e o preço recebido pelo 209 

produto resultante do processo. Esta comparação permite: (i) inferir sobre 210 

rentabilidade, bem como (ii) viabilidade e atratividade econômica da atividade; (iii) 211 

auxilia na tomada de decisões seguras e corretas pelo produtor; (iv) avaliar a 212 

viabilidade econômica do (seu) sistema produtivo; (v) escolher novas tecnologias; (vi) 213 

orientar formuladores de políticas públicas no que tange as ações de fomento ao 214 

desenvolvimento do setor agrário (SANTOS FILHO; TALAMINI, 2014). 215 

 Em resumo, a gestão dos custos de produção se faz importante pois, por meio 216 

dela, tem-se a possibilidade de acompanhar o desempenho das atividades produtivas 217 

pela análise dos resultados obtidos (PUTON et al., 2015), configurando-se como uma 218 

ferramenta para os gestores avaliarem a saúde da atividade na qual participam, bem 219 

como na melhoria da produtividade, tendo como consequência a maximização dos 220 

resultados. 221 

De acordo com Guiducci et al. (2012), entende-se por custo de produção a 222 

soma de todos os insumos (fatores de produção) e operações (serviços) utilizados de 223 

maneira econômica em determinado processo produtivo, para se obter dada 224 

quantidade de produto com o menor dispêndio possível. Os insumos ou fatores de 225 

produção podem ser classificados como terra, trabalho e capital (e matérias-prima) 226 
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sendo o capital compreendido por máquinas, equipamentos, prédios, entre outros; ou 227 

seja, não se referindo diretamente a dinheiro (SANTOS FILHO; TALAMINI, 2014). 228 

Para a produção de determinado bem, há apenas algumas opções viáveis de 229 

combinações entre os insumos, correspondendo a uma função dos insumos e a 230 

quantidade utilizada, bem como serviços utilizados durante o processo produtivo. A 231 

esta função denomina-se função de produção e pode ser exemplificada da seguinte 232 

forma: 233 

 234 

𝑌 = ∫ 𝑥1, 𝑥2 … 𝑥𝑛, 𝑞1, 𝑞2 … 𝑞𝑛 235 

em que 𝑌 é a quantidade produzida; 𝑥𝑖 são os insumos; e 𝑞𝑖 é a quantidade de insumo. 236 

 237 

Na produção de frangos de corte existem diferentes funções de produção 238 

possíveis. A depender do sistema de produção (i.e. convencional, caipira, orgânico 239 

etc.) os insumos utilizados alteram-se, criando diferentes funções de produção. 240 

A partir da função de produção, deriva-se o custo total de determinado produto 241 

(𝐶𝑇), neste caso, o frango de corte.  242 

𝐶𝑇 = 𝑓(𝑌) 243 

 244 

Ao se entender que o objetivo da empresa é atuar com o menor custo possível, 245 

compreende-se a importância do cálculo do custo de produção, baseando-se no 246 

mínimo necessário para produzir bem como no desenvolvimento de análises 247 

econômicas proporcionadas individualmente, para cada produtor (SANTOS FILHO; 248 

TALAMINI, 2014). 249 

O cálculo do custo de produção é o ponto de partida para análises econômicas 250 

aplicadas à Zootecnia. Não existe um protocolo padrão para o cálculo do custo de 251 

produção que mensure os diversos parâmetros dentro da produção animal 252 

(GAMEIRO, 2009). No entanto, há a ideia de que, para o cálculo de custo de produção, 253 

deve-se considerar os gastos e despesas de recursos monetários envolvidos na 254 

produção de determinado produto (SANTOS FILHO; TALAMINI, 2014). Alguns 255 

métodos para contabilidade de lucro não levam em consideração os custos de 256 

oportunidades implícitos (GAMEIRO, 2009; SANTOS FILHO; TALAMINI, 2014) De 257 

modo geral, os métodos que se tem são aqueles utilizados por órgãos fiscais que 258 
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utilizam metodologias contábeis, que,  em sua maioria, não consideram custos de 259 

oportunidade implícitos e/ou correlacionados ao emprego dos fatores de produção 260 

próprios. Esta relação é a tradicional diferença entre o lucro contábil e o econômico 261 

que consta em livros introdutórios de Economia. Na prática, o que importa para 262 

tomadores de decisão é o lucro econômico e não apenas o lucro contábil (GAMEIRO, 263 

2009). 264 

 265 

 266 

Figura 3.2. Esquema comparativo entre os lucros econômico e contábil 267 
Fonte: Mankiw (2001) 268 

 269 

De acordo com Santos Filho e Talamini (2014), a economia neoclássica 270 

classifica os custos de produção em fixos e variáveis. Como o próprio nome diz, os 271 

custos variáveis são aqueles que variam conforme a quantidade produzida e cuja 272 

duração é igual, ou menor, ao ciclo de produção, sendo totalmente incorporados aos 273 

produtos (curto prazo), sem serem aproveitados em ciclos posteriores. Ou seja, o 274 

custo variável é aquele que inexiste caso o processo de produção seja interrompido. 275 

No geral, compreendem o custo variável itens como: pintos de um dia, ração, produtos 276 

veterinários, mão-de-obra não registrada (diarista), mão-de-obra para apanha, 277 

transporte, algumas taxas e seguros, água, energia elétrica, aquecimento e 278 

manutenção. Gocsik et al. (2016) sugere em sua estrutura de alocação de custos a 279 

inclusão da disposição dos dejetos no custo variável. 280 

Já o custo fixo é assim denominado pois estes não são alterados em função da 281 

quantidade produzida e sua renovação se dá a longo prazo (SANTOS FILHO; 282 

TALAMINI, 2014). Segundo Santos Filho e Talamini (2014), itens como depreciação 283 
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de benfeitorias, animais de reprodução (semoventes), mão de obra registrada, 284 

máquinas e equipamentos, bem como a remuneração do capital fixo e seguros são 285 

exemplos de custos fixos.  286 

No Brasil, a produção de frangos de corte se caracteriza por apresentar um 287 

elevado grau de organização e coordenação, preponderando contratos entre 288 

agroindústrias e produtores. Neste sistema, o produtor é um elo da cadeia, um 289 

“prestador de serviços”, e se responsabiliza por uma parte dos custos de produção 290 

(GIROTTO; SOUZA, 2005; SANTOS FILHO; TALAMINI, 2014). Há várias formas de 291 

contratos entre produtores e a agroindústria. De modo geral, os custos com mão-de-292 

obra, energia elétrica, cama, calefação (i.e. gás natural, lenha, pellets), manutenção, 293 

seguro e mão-de-obra para apanha dos animais são de responsabilidade do produtor 294 

(GIROTTO; SOUZA, 2005; SANTOS FILHO; TALAMINI, 2014), enquanto que pintos 295 

de um dia, ração, produtos veterinários, transporte e assistência técnica competem à 296 

agroindústria (GIROTTO; SOUZA, 2005). Os itens de custo bem como a estrutura de 297 

alocação de custo de produção para frangos de corte mais difundida no Brasil são 298 

aqueles propostos pela Embrapa Suínos e Aves (CANEVER et al., 1996; SANTOS 299 

FILHO et al., 1998; GIROTTO; SOUZA, 2005; MIELE et al., 2010a, 2010b) que segue 300 

descrita na Tabela 3.2. O modelo apresentado é utilizado como base pela instituição 301 

tanto para as avaliações mensais do custo de produção para frangos de corte e o 302 

acompanhamento de sua evolução (ICPFrango; EMBRAPA, 2020); quanto para 303 

avaliações técnicas nos diferentes sistemas de produção convencionais (MIELE et al., 304 

2010b). Encontra-se na literatura científica estudos que utilizaram a estruturação 305 

proposta pela Embrapa Aves e Suínos para avaliar tanto a situação econômica de 306 

produtores integrados nos estados de Minas Gerais e São Paulo, quanto a viabilidade 307 

econômica da produção de frangos de corte sob mecanismos de governança híbrida 308 

e hierárquica (CALDAS, 2014; CALDAS et al., 2015; CALDAS; LIMA; LARA, 2019). 309 

Possivelmente a utilização desta estruturação dos custos de produção deve-se 310 

a seu potencial de abranger grande parte do custo de produção de frangos de corte, 311 

bem como sua versatilidade, uma vez que esta estrutura atende a diversos tipos de 312 

instalações (i.e. climatizado, automático ou manual) e vinculações comerciais 313 

(integrado ou independente).  314 

A partir da tabela acima, pode-se observar que diversos recursos compõem o 315 

processo produtivo de frangos de corte. No entanto, nem todos os recursos utilizados 316 
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 317 

Tabela 3.1. Estrutura de cálculo de custo de produção de frangos de corte e exemplo 318 

de divisão das responsabilidades entre produtor e agroindústria, segundo a Embrapa 319 

Suínos e Aves 320 

 321 

1 CUSTOS VARIÁVEIS PRODUTOR 
INTEGRADO 

AGROINDÚSTRIA 

1.1 Pintos  x 
1.2 Ração  x 
1.3 Cama X  
1.4 Calefação X  
1.5 Energia elétrica X  
1.6 Água X  
1.7 Produtos veterinários  x 
1.8 Transporte  x 
1.9 Mão-de-obra X  
1.10 Mão-de-obra no carregamento X  
1.11 Manutenção das instalações X  
1.12 Seguros X  
1.13 Assistência técnica  x 
1.14 FunRural X  
1.15 Eventuais X x 

2 Custos Fixos   

2.1 Depreciação das instalações X  
2.2 Depreciação de equipamentos X  
2.3 Remuneração sobre o capital médio para 

instalação e equipamentos 
X  

2.4 Remuneração sob capital de giro X  

Custo total = (1 + 2)   

 322 

Fonte: Adaptado de Girotto e Souza (2005) 323 

 324 

na produção estão listados. Recursos naturais como i.e. biomassa vegetal, 325 

responsável pela absorção do carbono emitido a partir da queima de combustíveis 326 

fosseis para força motriz, ou lenha para aquecimento dos animais; é um dentre vários 327 

exemplos de serviços prestados pela natureza que fazem parte do processo produtivo 328 

e não são valorados economicamente. Para Odum (1996) o dinheiro nunca paga o 329 

ambiente e seu trabalho, apenas remunera pessoas e os serviços prestados por elas. 330 

Ele é apenas um facilitador na aquisição da riqueza real. Na visão do economista 331 

austríaco Frederik von Hayek defendida no início dos anos 1940, nem mercadorias, 332 

nem alimentos, ou sequer o dinheiro, podem ser definidos pelas suas qualidades 333 

físicas, mas sim pela opinião dos agentes econômicos a seu respeito (MARTÍNEZ 334 

ALIER; SCHLÜPMANN, 1991), sendo esta, a visão dominante entre os economistas 335 

convencionais (CAVALCANTI, 2010). De modo geral, os custos dos recursos naturais 336 
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são praticados com base em seus custos de extração (HUANG; ODUM, 1991) e 337 

transporte. Para Cavalcanti (2010), o modelo econômico atual é insustentável e há a 338 

inevitável necessidade do uso inteligente dos recursos naturais, uma vez que é 339 

tambem inevitável o uso de recursos naturais e a sobreposição humana à natureza 340 

para o desenvolvimento da espécie. Desse modo, é de fundamental importância se 341 

considerar o meio ambiente no processo econômico (HUANG; ODUM, 1991) 342 

 343 

3.2. A TEORIA ECONOMICA E O MEIO AMBIENTE 344 

 345 

A visão ortodoxa da economia e sua relação com o meio ambiente começou a 346 

mudar nos anos 1970 (OLIVEIRA, 2017). Naquele período, questões como: (i) 347 

aumento da poluição em países desenvolvidos (principalmente Estados Unidos e 348 

Japão); (ii) aumento no valor do petróleo (1973-1979), gerando crescentes debates 349 

entorno da viabilidade permanente deste recurso natural; e o (iii) surgimento do 350 

relatório “Limites do crescimento”16, impulsionaram a aproximação entre questões 351 

ambientais e a economia. Nesse relatório, enfatizava-se que, se o crescimento 352 

populacional e a economia se mantivessem, o meio ecológico não teria condições de 353 

continuar a suprir a demanda de produção e consumo, e isto levaria a impactos 354 

negativos sociais, econômicos e ambientais (ANDRIUCCI, 2009). 355 

O conceito “Desenvolvimento Sustentável”, inicialmente definido como 356 

“Ecodesenvolvimento”, surgiu a partir desta controversa relação entre crescimento 357 

econômico e meio-ambiente, e, de acordo com o Relatório Brundtland, é definido 358 

como “aquele que satisfaz as necessidades atuais sem sacrificar a habilidade do 359 

futuro satisfazer as suas”. Então, o sistema econômico começou a tentar considerar e 360 

                                            
 

16  “Limites para o crescimento” (em tradução livre de “The Limits to Growth”) foi um relatório produzido 
e orquestrado pelo “Clube de Roma” (“The Club of Rome”) uma sociedade autônoma, formada por 
cientistas, educadores, economistas, humanistas, industrialistas, e a comunidade civil; em parceria com 
o Massachusetts Institute of Technology (MIT). O propósito da publicação foi trazer novas ideias, novas 
análises e novas abordagens para problemas persistentes globais para políticos e tomadores de 
decisões – tais como: pobreza em meio à abundância; degradação do ambiente; perda da fé em 
instituições; distribuição urbana descontrolada; insegurança de trabalho; rejeição de valores 
tradicionais; inflação e outros problemas monetários e desordens econômicas. 
(https://www.clubofrome.org/publication/the-limits-to-growth/) 

 

https://www.clubofrome.org/publication/the-limits-to-growth/
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a estudar a interrelação economia-natureza, concebendo as economias do meio 361 

ambiente, ecológica (OLIVEIRA, 2017).  362 

 363 

3.2.1. A Economia do Meio Ambiente 364 

 365 

A “Economia do Meio Ambiente” ou “Economia dos Recursos Naturais” é o 366 

ramo da Economia Neoclássica que tem por finalidade alcançar um crescimento 367 

econômico que vise o bem-estar social e preserve ou mantenha de forma constante 368 

os recursos naturais em quantidades suficientes para manter a economia (PEARCE; 369 

TURNER, 1995). 370 

Há duas regras na economia do meio ambiente para a sustentabilidade do 371 

sistema econômico: (i) a utilização dos bens naturais não pode exceder a capacidade 372 

dos ecossistemas de se renovarem; e (ii) não despojar resíduos além da capacidade 373 

de assimilação do meio ambiente ou a deterioração dos materiais não utilizados. Tem-374 

se a substituição dos recursos não-renováveis por renováveis no processo produtivo; 375 

i.e., substituição da energia proveniente da queima de combustíveis fósseis por aquela 376 

proveniente do sol (PEARCE; TURNER, 1995). 377 

A economia do meio ambiente é considerada como um ramo da micro 378 

economia neoclássica, um ajuste feito na forma de inclusão do meio ambiente como 379 

apêndice da economia-atividade (CAVALCANTI, 2010). O objetivo da economia do 380 

meio ambiente é atribuir valor aos recursos naturais, considerando a questão 381 

ambiental sob a perspectiva da economia convencional, sob o signo monetário 382 

(CAVALCANTI, 2004, 2010; OLIVEIRA, 2017). 383 

Para Oliveira (2017), a economia do meio ambiente valoriza a natureza não 384 

pelas suas qualidades intrínsecas, mas pelo possível valor monetário. Com isso, sob 385 

seu ponto de vista, a ausência de um valor monetário para os bens naturais, bem 386 

como a ausência de direitos de propriedade para com eles, é o motivo para sua 387 

destruição (BALLESTERO, 2008). Ou seja, uma forma de se resolver a problemática 388 

ambiental seria com a privatização dos recursos naturais, dando aos elementos 389 

naturais um valor e uma “utilidade”. Caso contrário, estes não serão incluídos nas 390 

perspectivas monetárias da economia do meio ambiente (BALLESTERO, 2008). 391 

Para Ballestero (2008), é possível ter-se crescimento sustentável a partir da 392 

ótica da economia do meio ambiente. Ela se utiliza basicamente de quatro 393 
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ferramentas: (i) estabelecer limites de contaminação com regras do mercado; (ii) usar 394 

incentivos/desincentivos econômicos como impostos e subsídios; (iii) valorização dos 395 

recursos naturais em nível macroeconômico; e (iv) realizar análises de custo e 396 

benefícios para tomar decisões; e propõe três tarefas: (i) valorização econômica dos 397 

recursos naturais; (ii) valorização dos impactos econômicos negativos no meio 398 

ambiente; e (iii) utilização de instrumentos econômicos em suas análises. 399 

 400 

3.2.2. A Economia Ecológica 401 

 402 

A discordância fundamental entre a economia ecológica e a ambiental se 403 

baseia no que diz respeito à capacidade de superação indefinida dos limites 404 

ambientais globais. Na economia ecológica, crê-se que a sustentabilidade do sistema 405 

econômico não é possível sem a estabilização dos níveis de consumo per capita, de 406 

acordo com a capacidade de carga do planeta, diferentemente das visões da 407 

economia do meio ambiente e da neoclássica. Para os últimos, o mecanismo de ajuste 408 

desconsidera a existência de um limite de crescimento e supõe a possibilidade de 409 

substituição ilimitada dos recursos tornados escassos por recursos abundantes 410 

(ROMEIRO, 2010). A economia ecológica tem sua motivação advinda da década de 411 

1960, porém, só veio a se consolidar como corrente de estudo na década de 1980, 412 

principalmente pelos esforços da International Society for Ecological Economics 413 

(ISEE) e a criação da revista Ecological Economics, em 1988 (FERNANDEZ, 2011). 414 

Uma das principais referências da economia ecológica foi Nicholas Georgescu-415 

Roegen17. Para ele, a economia não se tratava de um sistema fechado, como os 416 

                                            
 

17 Nicholas Georgescu-Roegen (1906 – 1994): romeno, matemático, estatístico e 
economista heterodoxo, é uma das grandes referências sobre economia ecológica. 
Publicou em 1971 a obra “The Entropy Law and the Economic Process” que passou 
muitos anos em silencio por entre os economistas convencionais devido a considerar 
a Lei da Entropia no raciocínio econômico. Tal fato implica(ria) na introdução da ideia 
de irreversibilidade e limites na teoria econômica, para qual a ideia não faria sentido. 
Esta consideração forçaria revisões profundas no corpo teórico convencional, a 
começar pela representação básica do funcionamento da economia por meio do 
diagrama de fluxo circular entre firmas e unidades de consumo onde não há lugar para 
recursos naturais nem rejeitos lançados para o meio ambiente. Para Georgescu-
Roegen, matéria e energia são captadas pelo sistema econômico e transdormadas em 
produtos e serviços e, após isto, viram lixo ou matéria e energia desgastadas. Ou seja, 
além do “aparelho circulatório”, haveria um “sistema digestivo” na economia tradicional 
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economistas tradicionais defendem, mas sim, um sistema dentro de um ecossistema, 417 

fazendo parte de um todo, ideia que impôs uma restrição absoluta à expansão 418 

(OLIVEIRA, 2017). 419 

Para Georgescu-Roegan, o fator limitante da economia é a natureza, pois os 420 

recursos naturais fornecidos por ela são finitos, não possibilitando a existência infinita 421 

da economia, mesmo que seu crescimento continue. Sendo assim, a opção seria o 422 

decrescimento da economia pois, antes que este decrescimento ocorra por falta de 423 

recursos, a melhor opção seria um processo de decrescimento voluntário, visando a 424 

sobrevivência da economia (CECHIN; VEIGA, 2010).  425 

Para Daly (2004), importante filósofo da economia ecológica na atualidade, “a 426 

economia deve finalmente parar de crescer, mas pode continuar a se desenvolver” 427 

(2004, p. 198), desenvolvendo um ponto de vista de condição estacionária da 428 

economia. Para ele, a utilização dos recursos naturais tem a finalidade de manter o 429 

capital. 430 

 Pode-se colocar em paralelo os dois novos conceitos de “economia” 431 

apresentados até então, levando em consideração uma escala que leva do ecológico 432 

para o econômico (Figura 3.3).  433 

 434 

 435 

Figura 3.3. Relação entre as disciplinas de ecologia e economia 436 

Fonte: Cavalcanti (CAVALCANTI, 2010) 437 

 438 

 Nesta figura parte-se da premissa que a ecologia-ciência cuida apenas do 439 

“mundo natureza”, excluindo os humanos; enquanto a economia-ciência trata 440 

exclusivamente da realidade humana e considera a natureza uma externalidade. 441 

                                            
 

Fonte: (ROMEIRO, 2010; OLIVEIRA, 2017) – Imagem: The history of economic thought 
website (https://www.hetwebsite.net/het/profiles/georgescu.htm) 

https://www.hetwebsite.net/het/profiles/georgescu.htm
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Neste contexto, a economia ecológica encontrar-se-ia mais próxima ao centro e à 442 

ecologia, pois ela se dispõe a dizer em que medida o uso da natureza pode ser feito 443 

sustentavelmente. Já a economia do meio ambiente estaria mais próxima à economia, 444 

à direita; pois esta aplica aos problemas ecológicos o instrumental da economia 445 

neoclássica, procurando internalizá-lo no cálculo econômico, valorando 446 

monetariamente serviços e funções da natureza (CAVALCANTI, 2010).  447 

 Outra importante referência para desenvolvimento e difusão da economia e 448 

engenharia ecológica foi o professor Howard T. Odum18. Para Odum, toda a riqueza 449 

decorre do meio ambiente e seus numerosos sistemas e processos. Também, o valor 450 

dos serviços e commodities deveriam ser baseados na energia e recursos requeridos 451 

para produzi-los, ao invés do valor que as pessoas estão dispostas a pagar pelo 452 

produto (BROWN, 2003). Além disso o autor menciona que, sem a natureza, os seres 453 

humanos são considerados um subsistema e que o dinheiro é uma forma especial de 454 

informação que integra os sistemas humanos e ambientais. Para Odum, a economia 455 

somente é maximizada quando os serviços ecossistêmicos são sustentados. E que, 456 

dentre os caminhos que integram sistemas humanos-ambientais, compreendem 457 

aqueles que não circulam dinheiro diretamente, mas que são importantes para a 458 

qualidade de vida dos seres humanos (i.e., beleza paisagística); e aqueles em que 459 

circula dinheiro diretamente, tais como: pesca e colheitas que se tornam produtos para 460 

o uso econômico. Nesta interface, a “verdadeira riqueza” ou “riqueza real” é seguida 461 

pela circulação de dinheiro (ODUM, 2007). Os textos e ensinamentos do Professor 462 

Howard T. Odum foram utilizados como material base para os textos apresentados a 463 

seguir bem como o desenvolveimento dos artigos desenvolvidos. 464 

                                            
 

18 Professor Howard T. Odum (1924 – 2002) foi Professor Emérito na Universidade da 
Flórida do Departamento de Ciências da Engenharia Ambiental. Publicou centenas de 
artigos em diversos periódicos científicos, além de vários livros, destacando-se 
“Environmental Power and Society” – 1971; “Emergy Accountability: Emergy and 
environmental decision making” – 1996; livro seminal para a Síntese em Emergia; e 
“The Prosperous Way Down” – 2001; livro que visava ajudar a humanidade a construir 
uma transição para um futuro com menos energia em um caminho próspero. 
Para Odum, de acordo com Brown (2003), toda a riqueza partia do meio ambiente e 
sua miríade de sistemas e processos, e que o valor dos serviços e commodities 
deveriam ser baseadas na energia e recursos requeridos para produzi-las, ao invés do 
que as pessoas estão dispostas a pagar, indo contra a visão da economia neoclássica. 
Também, Odum não acreditava no crescimento infinito da economia capitalista.  

 
Imagem: Brown (2003) 
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4. CAPÍTULO III: 

EMERGIA: RIQUEZA REAL E SÍNTESE EM EMERGIA 
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4.1. INTRODUÇÃO 

 

Além de ser responsável por sustentar o trabalho humano (i.e. fornecendo 

alimento, água e fontes de energia), os sistemas ecológicos desempenham funções 

indispensáveis para o desenvolvimento das atividades econômicas humanas, como 

por exemplo a reciclagem de nutrientes, que é essencial para a agricultura (HUANG; 

ODUM, 1991). Além desta, diversas outras funções e serviços da natureza são 

incorporados aos produtos e commodities agrícolas sem nenhum custo para o 

produtor, como a água das chuvas, energia do sol, atividade de microrganismos, ação 

dos ventos etc. (WESTMAN, 1985). 

Odum e Odum (2001) classificam os bens e serviços fornecidos pelos 

ecossistemas (além dos supracitados i.e. moradia, roupa, pesca, terra, combustíveis, 

minerais, construções, arte, música e informações de boa qualidade) como a 

“verdadeira riqueza” – ou “riqueza real” – que constitui todos os elementos 

necessários à vida. Para os autores, o dinheiro seria apenas um facilitador de trocas 

entre pessoas para a aquisição da riqueza real. De acordo com os autores, se por um 

lado o dinheiro é capaz de medir a disposição das pessoas em pagar por produtos e 

serviços, por outro, a emergia é capaz de medir a riqueza real gerada do trabalho 

realizado pelos ecossistemas e o trabalho humano. 

 

4.2. A EMERGIA 

 

A emergia é definida por Odum (1996) como sendo a energia disponível 

(exergia) de um mesmo tipo (i.e., a energia solar equivalente) que foi previamente 

requerida, na forma direta ou indireta, para produzir um certo produto ou serviço. 

Assim, a emergia é uma memória que contabiliza toda energia de fontes naturais e 

antrópicas usada na cadeia de produção ampliada para ofertar um bem ou serviço. 

Esta, utiliza de um conjunto de métodos e equações para mensurar as contribuições 

em emergia nos sistemas (ODUM, 1996). 

A emergia é uma abordagem “top down” para avaliação de sistemas bem como 

para tomada de decisão para políticas quantitativas. Ela visa entender o sistema como 

um todo, baseando seus métodos na Teoria Geral dos Sistemas e nas Leis da 

Termodinâmica (além da Ecologia). Um ponto central da evolução da teoria da 
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emergia tem sido a qualidade da energia, conceitualmente entendida como “a 

habilidade de exercer trabalho”, partindo da física em que “é preciso energia para 

exercer trabalho”. Medida em forma de calor, ou movimento molecular, o grau de 

movimento resultante da expansão é quantificado em calorias ou joules (ODUM, 1996; 

BROWN et al., 2000).  

Utilizando os métodos em emergia para avaliar sistemas complexos, é possível 

integrar entradas da economia humana e da natureza permitindo analisar questões 

de política pública e gestão ambiental de maneira holística (ODUM, 1996; BROWN et 

al., 2000). 

As energias solar, geológica (calor do núcleo da terra) e das marés são as 

fontes primárias que formaram e alimentam todos os processos e ciclos da 

geobiosfera. Contabilizando todas as transformações termodinâmicas das fontes 

primárias calculam-se as energias incorporadas (embodied energy = emergy); assim 

a emergia representa a memória de energia, em energia solar equivalente, que foi 

usada para produzir um bem ou serviço, natural ou antrópico (ODUM, 1996; BROWN; 

ULGIATI, 2004). 

 

4.3. A SÍNTESE EM EMERGIA 

 

Entende-se por síntese em emergia o produto da aplicação dos métodos e 

equações, referidos anteriormente, sobre determinado sistema; sendo o sistema o 

conjunto de elementos com atributos e funções específicas, que interagem entre si e 

com o meio externo (i.e., fontes de energia) (BROWN et al., 2000) e de forma 

organizada (ORTEGA, 2003b). 

Para Huang e Odum (1991), a síntese em emergia é um método que avalia a 

contribuição dos serviços da natureza nos produtos humanos, propondo o valor real 

dos serviços realizados pela natureza e utilizados na produção. A síntese em emergia 

propõe-se como um método de incorporar a contribuição dos sistemas naturais no 

processo de tomada de decisão, integrando as interdependências da economia 

humana e os sistemas ecológicos utilizando a energia como denominador comum 

entre elas. 

A síntese em emergia contabiliza os fluxos e estoques de emergia dos 

sistemas. Na síntese em emergia, a emergia de todos os recursos naturais e insumos 
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da economia que entram no sistema é calculada em termos de emjoule solar por meio 

de conversores específicos denominados de valor unitário de emergia - Unit Emergy 

Value, UEV (sej/J (transformidade), sej/g (emergia específica) e sej/$ (emergia por 

unidade monetária). Por definição, um joule de energia solar é igual a um joule de 

emergia solar, denominado emjoules solar (solar emjoules, sej) (ODUM, 1996).  

A síntese em emergia considera o trabalho da natureza fornecendo uma 

avaliação dos custos ambientais conjuntamente com os custos econômicos 

envolvidos na atividade de produção, ao lado da oferta de bens e serviços (Figura 4.1) 

(ODUM, 1996; BROWN; ULGIATI, 2004).  

 

Frango

Sistema de produção de frangosSistema de produção de frangos

Materiais da 
economia (M)

Recursos 
renováveis da 
natureza (R)

Serviços da 
economia (S)

x

Recursos não-
renováveis locais 

(N)

Rendimento 
(Y)

F = M + S
M = MR + MN

S = SR + SN

Y = I + F

I = R + N

(Entropia)

Q¹

Q³

Q²

 

Figura 4.1. Diagrama de energia genérico para um sistema de produção de frangos 

de corte, contendo símbolos e nomenclaturas comumente utilizados na síntese em 

emergia. Letras “𝑹” e “𝑵” referem-se a renováveis e não renováveis, respectivamente; 

𝒀 é a emergia total requerida por um processo ou sistema; 𝑰 são os recursos naturais 

locais; 𝑭 são os recursos da economia; 𝑴 são materiais; e 𝑺 são os serviços; Q1 é a 

equação para obtenção dos recursos pagos F; Q2 é a equação utilizada para a 

obtenção dos recursos naturais locais; e Q3 é a equação utilizada para a obtenção da 

emergia; entropia (sumidouro) é referente à 2ª Lei da Termodinâmica. 

 

Para os sistemas agropecuários, a síntese em emergia considera e contabiliza 

as energias de fontes naturais, tais como i.e. sol, chuva, vento, solo, água de represa; 



85 

 

 

 

e da economia, tais como: i.e. mão-de-obra, máquinas, fertilizantes, agrotóxicos, 

diesel, eletricidade, impostos; necessárias para gerar uma quantidade de produto por 

unidade de área (ODUM, 1996). 

Como vantagens de sua utilização, a síntese em emergia se destaca por avaliar 

melhor os sistemas que integram homem-natureza (BASTIANONI; MARCHETTINI, 

1996), e por ser um método que abrange todos os valores relativos de energia dos 

insumos necessários para a produção de um produto ou serviço, em qualquer sistema 

de produção (ZHANG et al., 2016). Além disso, o método possibilita avaliar a 

sustentabilidade do sistema a curto e longo prazo, e ainda permite comparar 

simultaneamente sistemas, mesmo que diferentes ou em locais diferentes, num 

contexto global (CASTELLINI et al., 2006).  

A síntese em emergia auxilia, além da análise do funcionamento dos sistemas 

e tomada de decisão, a criação de índices que contribuem (ou podem contribuir) para 

a fixação de valores em determinados recursos naturais, bem como o 

desenvolvimento de taxas para premiar comportamentos produtivos racionais e/ou 

penalizar sistemas que perdem recursos e poluem o meio ambiente (ODUM, 2003). 

Tem-se a possibilidade de valorar o produto final sobre o conteúdo em emergia, o que, 

segundo Odum (1996) poderia ser a chave para viabilizar o Desenvolvimento 

Sustentável.  

Outra vantagem do método é se basear em itens contidos em inventários 

realizados para avaliar o custo de produção o que, para o conhecimento, facilitaria a 

tomada de decisão conjunta, integrando as áreas financeira e ecológica, considerando 

assim o desenvolvimento sustentável.  

Deste modo, a partir de um modelo de cálculo do custo de produção e seu 

inventário, torna-se possível a criação de um modelo para a análise em emergia, 

permitindo a comparação entre sistemas produtivos diferentes, independentes à da 

região produtora. 

 

4.3.1. A síntese em emergia e a economia 

 

Por ser de difícil mensuração, a contribuição da natureza nos produtos 

agrícolas na forma de recursos monetários não é realizada convencionalmente nos 

sistemas de produção, apesar de a economia não estar isenta das leis de governança 



86 

 

 

 

do sistema natural (HUANG; ODUM, 1991). Neste sentido, tem sido observado pouco 

ou nenhum tratamento diferenciado aos recursos naturais com base na teoria da 

economia moderna (HUANG; ODUM, 1991). 

Muitas vezes, mesmo quando é cobrado um valor pelos serviços ambientais, 

este valor é subjetivamente cobrado como um valor individual ao serviço humano, não 

sendo este sistema produtivo compreendido como um sistema ecológico e social em 

que humanos e ambiente trabalham juntos por um objetivo (DALY, 1984). 

Por sua vez, de acordo com Andrade (2012), o instrumental da economia 

neoclássica está voltado para a mensuração e internalização dos impactos negativos 

causado pelo sistema econômico, assumindo a forma de externalidades negativas, 

sendo o próprio meio ambiente neutro e passivo. Aqui, a preocupação central é o bem-

estar do indivíduo, ficando o estado geral do ambiente em segundo plano. No entanto, 

este instrumental deve ser capaz de fornecer respostas consistentes que apontem 

para uma relação mais harmônica entre meio ambiente e economia. 

Para Romeiro (2010): 

 

“A modelagem econômico-ecológica é a ferramenta que 

torna possível levar em conta, ainda que imperfeitamente, 

a complexidade ecossistêmica no processo de valoração e 

na definição de políticas ambientais”. 

 

Tem-se a necessidade de incorporar aos modelos de custo de produção o valor 

justo e real a todos os serviços da natureza, de modo que estes sejam revertidos em 

benefícios e na recuperação do meio ambiente. Para Odum e Odum (2001), a emergia 

é capaz de medir a riqueza real gerada através do trabalho realizado pelos 

ecossistemas e o trabalho humano. De acordo com Brown (2003) e parafraseando 

Odum, o valor dos serviços e commodities devem ser baseados na energia e recursos 

requeridos para sua produção, ao invés do preço que estão dispostos a pagar por ele. 

Isso vai contra a visão da economia neoclássica, que acredita que a disposição para 

pagar é um método apropriado para se precificar algo e assim valorar o meio 

ambiente. 

Deste modo, conhecendo as entradas e saídas de insumos e produtos de um 

determinado sistema produtivo, a partir da utilização das equações algébricas em 
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emergia, seria possível valorar as contribuições da natureza em determinado produto, 

neste caso, o frango de corte. 

Para Odum, uma avaliação monetária de produtos ambientais inclui o custo pago 

pelos seus insumos para processar o trabalho e o preço. Uma vez que o dinheiro só 

é pago para as pessoas, por seus custos e lucro, e não para o ambiente, o dinheiro 

pago para o primeiro passo do uso econômico não é uma medida do trabalho 

contributivo do ambiente. Os preços dos produ tos ambientais variam conforme sua 

abundância e escasses. Assim, quando produtos ambientais são abundantes e 

contribuem mais para a economia, os custos são baixos e o mercado dá a eles um 

baixo preço. Quando os produtos ambientais estão escassos, os custos de 

processamento são altos assim como os preços de mercado. É mais dinheiro que está 

circulando, no entanto, com menor contribuição liquida e menor padrão de vida. A 

partir destes pressupostos, para Odum, o dinheiro não pode ser usado para avaliar a 

real contribuição da natureza. 

 

4.4. INDICADORES PARA AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DOS 

SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA A PARTIR DA SÍNTESE EM 

EMERGIA 

 

Vários são os indicadores propostos e utilizados a fim de se avaliar a 

sustentabilidade de determinado sistema produtivo a partir da síntese em emergia 

(ODUM, 1996; ULGIATI; BROWN, 1998; BRANDT-WILLIAMS; ODUM, 2003; 

BROWN; ULGIATI, 2004). Abaixo, são listados alguns dos principais indicadores em 

emergia utilizados para avaliar a sustentabilidade de sistemas de produção agrícola, 

de acordo com Brandt-Williams e Odum (2003).  

A transformidade (𝑇𝑟) é a energia necessária e incorporada para obter um 

produto (embodied) (ODUM, 1996). É a emergia por unidade de energia disponível 

(BROWN; ULGIATI, 2004). No método de cálculo em emergia os fluxos de energia 

são convertidos em fluxos de emergia por meio de uma taxa de 𝑇𝑟 (sej/J). Conhecidos 

os fluxos de emergia para determinado sistema de produção (sej), torna-se possível 

determinar a 𝑇𝑟 para o determinado produto estudado (sej/J), como expresso na 

Equação 2 (BROWN; ULGIATI, 2004). 
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𝑇𝑟 = 𝑌/𝐸𝑝 (2) 

em que 𝐸𝑝 é a energia do produto (J). 

 

A partir da substituição de 𝐸𝑝 pela quantidade produzida (i.e., gramas ou quilos) 

é possível estimar-se a emergia específica. Ou seja, emergia específica é o valor de 

unidade em emergia (UEV) de matéria definida a emergia por massa (BROWN; 

ULGIATI, 2004). Podemos entender os resultados de 𝑇𝑟 das seguintes formas:  

(i) entender a 𝑇𝑟 em termos de utilidade de um recurso, em que quanto 

maior a 𝑇𝑟 melhor a qualidade. Como exemplo podemos citar o petróleo 

(𝑇𝑟 = 4,35E+04 sej/J) e gasolina (𝑇𝑟 = 2,92E+09 sej/J) (BASTIANONI et 

al., 2009). Há uma hierarquia da qualidade da energia em função da 𝑇𝑟 

por exemplo: energia solar (𝑇𝑟 = 1,0 sej/J), água da chuva (𝑇𝑟 = 

1,82E+04 sej/J), água consumo humano (𝑇𝑟 = 6,66E+05 sej/J), leite (𝑇𝑟 

= 1,06E+06 sej/J), trabalho rural (𝑇𝑟 = 4,0E+05 sej/J), energia do 

professor universitário (𝑇𝑟 = 8,0E+06 sej/J) (ORTEGA; POLIDORO, 

2002); e  

(ii) entender a 𝑇𝑟 como uma medida de eficiência, em que, sistemas que 

produzam um bem com menor 𝑇𝑟 é mais eficiente do que o sistema que 

produza o mesmo bem com maior 𝑇𝑟, uma vez que o último usou maior 

quantidade de energia e/ou de melhor qualidade para a mesma 

quantidade produzida (ORTEGA; POLIDORO, 2002; ORTEGA, 2003) 

A razão de rendimento em emergia (𝐸𝑌𝑅) é a razão da emergia total ((𝑅 + 𝑁𝐹) 

local e (𝐹) importada) levada em um processo ou sistema, pela emergia importada 

(𝐹; Equação 3) (BROWN; ULGIATI, 2004). 

 

𝐸𝑌𝑅 = (𝑅 + 𝑁 + 𝐹)/𝐹 (3) 

 

Este é um indicador que mede a habilidade de um processo em explorar e 

tornar disponível os recursos renováveis locais pelo investimento em recursos 

importados da economia. Ele mede a apropriação dos recursos locais por determinado 

processo, podendo ser entendido como uma potencial contribuição adicional para a 
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economia, obtida por investimento em recursos já disponíveis  (BROWN; ULGIATI, 

2004). 

O menor valor possível de 𝐸𝑌𝑅 é 1,0. Este valor indica que o processo leva a 

mesma quantidade de emergia que foi necessária para conduzi-lo, e que ele é incapaz 

de explorar os recursos locais. Valores iguais ou próximos a 1,0, indicam que o 

processo não fornece significante emergia líquida para a economia e somente 

transforma recursos que já estavam disponíveis a partir de processos prévios, agindo 

mais como consumidores do que criando oportunidades de crescimento para o 

sistema (BROWN; ULGIATI, 2004). Ou seja, valores próximos a 1,0 indicam produtos 

que não são viáveis como fontes primárias de energia (BRANDT-WILLIAMS; ODUM, 

2003). 

 Valores de 𝐸𝑌𝑅 entre 2 e 5 indicam contribuição moderada para a economia 

(BROWN; ULGIATI, 2004). Ou seja, quanto mais alto for o valor de 𝐸𝑌𝑅 mais alto será 

o incentivo para a economia comprar este produto (BRANDT-WILLIAMS; ODUM, 

2003). Segundo Brandt-Williams e Odum (2003), para produtos agrícolas típicos, 

valores entre 1,0 e 6,0 são comumente encontrados.  

A razão de carga ambiental (𝐸𝐿𝑅) é a razão entre as emergias não-renováveis 

e os recursos importados da economia pela emergia dos recursos renováveis locais 

(Equação 4). Este indicador é utilizado para comparar a quantidade de recursos não-

renováveis (𝑁) e aqueles importados da economia (𝐹) pela quantidade de emergia 

renovável local (𝑅).  

𝐸𝐿𝑅 = (𝑁 + 𝐹)/𝑅 (4) 

 

Como o 𝐸𝐿𝑅 é capaz de demonstrar a diferença entre recursos renováveis e 

não-renováveis locais, ele completa as informações fornecidas pela 𝑇𝑟 (BROWN; 

ULGIATI, 1997a). De acordo com Brown e Ulgiati (2004) valores baixos de 𝐸𝐿𝑅 (≤2,0) 

são indicativos de impactos ambientais relativamente baixos, ou processos que 

utilizam de grandes áreas de ambiente local para “diluir o impacto” (aspas do autor). 

Valores de 𝐸𝐿𝑅 entre 3,0 e 10,0 são indicativos de impacto ambiental moderado; 

enquanto valores acima de 10,0 ou extremamente altos indicam impacto ambiental 

muito alto. Isto pode ser indicativo de grandes fluxos de emergia não-renovável 

concentrada em um ambiente relativamente pequeno.  
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O índice de sustentabilidade em emergia (𝐸𝑆𝐼) é a razão do 𝐸𝑌𝑅 pelo 𝐸𝐿𝑅 

(Equação 5). 

 

𝐸𝑆𝐼 = 𝐸𝑌𝑅/𝐸𝐿𝑅 (5) 

 

Este indicador é aplicável para medir as mudanças de abertura e carga que 

ocorrem o tempo todo em processos tecnológicos e econômicos. O menor valor 

possível de 𝐸𝑆𝐼 é 0, enquanto que o maior limite teórico somente é possível em 

ecossistemas maduros e intocados (BROWN; ULGIATI, 2004).  

De acordo com Brown e Ulgiati (2004) valores de 𝐸𝑆𝐼 menores que 1,0 são 

sugeridos para processos (ou) consumidores de produtos. Já 𝐸𝑆𝐼 com valores maiores 

que 1,0 indicam produtos que tem maior contribuição líquida para a sociedade sem 

afetar de forma agressiva seu equilíbrio ambiental. Para a economia, 𝐸𝑆𝐼 com valores 

menores que 1,0 sugerem sistemas consumidores-orientados altamente 

desenvolvido. Já 𝐸𝑆𝐼 que apresentam valores entre 1,0 e 10,0 tem sido calculados 

para “economias em desenvolvimento”; enquanto que 𝐸𝐼𝑆 com valores superiores a 

10,0 indicam economias que não iniciaram um significativo desenvolvimento industrial 

(BROWN; ULGIATI, 2004).  

A razão de investimento em emergia (𝐸𝐼𝑅) é a razão da emergia importada da 

economia (𝐹) pelas entradas de emergia local (renováveis (𝑅) e não-renováveis (𝑁); 

Equação 5). Este indicador avalia se um processo faz bom uso da emergia que é 

investida em comparação com alternativas (BRANDT-WILLIAMS; ODUM, 2003).  

 

𝐸𝐼𝑅 = (𝐹𝑁 + 𝐹𝑅)/(𝑅 + 𝑁) (5) 

 

O 𝐸𝐼𝑅 faz parte de um grupo de indicadores que avaliam se um processo é ou 

não econômico ao usar recursos importados da economia. Deste modo, para que 

dado processo seja economicamente viável em comparação a outro processo 

alternativo a este, o primeiro deverá ter uma relação equivalente ou inferior a seus 

competidores. Ou seja, se 𝐸𝐼𝑅 é inferior a 1,0, o ambiente provê mais para o processo, 

seus custos e seus preços tenderão a ser menores, tornando o produto mais 

competitivo no mercado. Por outro lado, valores maiores de 𝐸𝐼𝑅 em comparação a 
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sistemas alternativos indicam maior intensidade de investimento em insumos 

importados da economia bem como maior impacto ao meio ambiente, tendendo a 

maiores custos e preços, perdendo em competitividade. 

Processos que apresentem menores valores de 𝐸𝐼𝑅 tendem a expandir devido 

a compra de insumos, ao aumento no processamento de produtos e 

consequentemente ao acréscimo nas vendas. No entanto, isto só ocorrerá desde que 

se utilize menos investimentos do que seria possível (BRANDT-WILLIAMS; ODUM, 

2003).  

Segundo Odum (1996), processos naturais ou humanos auto-organizados 

tendem a desenvolver sistemas projetados em torno do processo de produção, de 

modo que os insumos se tornem igualmente limitantes por meio do acúmulo e 

reciclagem de potenciais fatores limitantes. O uso eficiente da emergia em um sistema 

ocorre quando os fluxos de recursos da natureza (𝑅 + 𝑁) são iguais aos da economia 

(𝐹), ou seja, quando 𝐸𝐼𝑅 = 1,0. 

Na síntese em emergia, considera-se que um maior uso de recursos 

renováveis, bem como uma maior eficiência, são desejáveis e necessários para a 

obtenção de melhora na sustentabilidade ambiental e de equidade entre as gerações 

presentes e futuras (Ghisellini, et al., 2013).  

O 𝐸𝐼𝑅 também pode demonstrar a intensidade no desenvolvimento de um 

processo e sua carga ambiental pois, à medida em que um processo encontra sucesso 

e se desenvolve utilizando recursos naturais, este atrai muita emergia a partir de 

recursos importados da economia, afim de igualar as entradas ambientais, esgotando 

o capital natural e perdendo seu potencial econômico à medida em que pressiona os 

recursos ambientais (BRANDT-WILLIAMS; ODUM, 2003).  

 A razão de intercâmbio em emergia (𝐸𝐸𝑅) é a relação entre a emergia recebida 

pela emergia cedida ao comercio ou transação de vendas, entre um vendedor e um 

comprador (o que é recebido para o que é dado; Equação 6). A razão é sempre 

expressa em relação a um ou a outro agente e é uma medida relativa a vantagem de 

venda de um agente sobre o outro (BRANDT-WILLIAMS; ODUM, 2003; BROWN; 

ULGIATI, 2004).  
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𝐸𝐸𝑅 =
𝑌

$ ∗ 𝑠𝑒𝑗/$ 
 

(6) 

 

De modo geral, se considerarmos que no momento da compra os produtos são 

trocados por dinheiro, temos que 𝐸𝐸𝑅 é a relação entre a troca do produto (𝑌) pelo 

valor da emergia do pagamento. Vale ressaltar que, para a obtenção do valor da 

emergia do pagamento, o pagamento ($) é multiplicado pela relação de 

emergia/dinheiro da área onde o dinheiro será gasto (𝑠𝑒𝑗/$). 

Matérias-primas como i.e. produtos agrícolas e produtos da silvicultura e da 

pesca tendem a demonstrar valores altos para 𝐸𝐸𝑅 quando vendiremuneramdos a 

preço de mercado, uma vez que remuneram apenas a parte humana do serviço e não 

os serviços da natureza utilizados para produzir os produtos. Assim, a economia local 

é agredida quando a venda de produtos novos fornece mais energia do que aquela 

devolvida em poder de compra (BRANDT-WILLIAMS; ODUM, 2003). 

Deste modo, a fim de proporcionar uma troca equitativa entre os agentes, 

Brandt-Williams e Odum (2003) sugerem como uma das estratégias a adição de um 

valor econômico até que o preço de venda seja alto o suficiente para tornar a troca 

igualitária. 

A densidade emergética (empower density; 𝐸𝐷) é uma medida relativa à 

intensidade da atividade, expressa pela emergia total utilizada pela unidade de tempo 

por área. 

 

𝐸𝐷 = 𝑌/𝑎𝑟𝑒𝑎 (5) 

 

Áreas rurais apresentam 𝐸𝐷 de 1 a 10 E+11sej/m².yr. Já a agricultura industrial 

e as indústrias extrativistas apresentam 𝐸𝐷 entre 10 e 1.000 E+11sej/m².yr, enquanto 

a maioria dos centros urbanos são caracterizados por apresentar 𝐸𝐷 em excesso, de 

1.000 a 100.000E+11sej/m².yr (BROWN; ULGIATI, 2001). 

Finalmente, Brown e Ulgiati (2001) consideram a capacidade de carga como 

um índice expresso em área requerida para sustentar uma atividade econômica, 

denominando esta área como “área de suporte”. A primeira menção ao método foi 

feita por estes autores, na qual eles consideraram a seguinte equação (Equação 6):  
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𝑆𝐴(𝑟) = (𝐹 + 𝑁)/𝐸𝑚𝑝𝑑(𝑟) (6) 

Em que: 

𝑆𝐴(𝑟) é a área de suporte renovável (m²); 

𝐹 são os recursos importados da economia (sej/ano); 

𝑁 são os recursos não-renováveis locais (sej/ano); e 

𝐸𝑚𝑝𝑑(𝑟) é a densidade emergética renovável (sej/m².ano)  

 

Para melhor entendermos o processo, utilizaremos a emissão de gases de 

efeito estufa (GEE) como exemplo de coproduto indesejável de um dado processo 

produtivo. Assim, considerarmos que este dado processo produtivo produza um 

produto (𝑌) e os GEE como coprodutos indesejados (𝑊) , sendo este último estocado 

no ambiente. 

Inicialmente, deve-se determinar o volume e massa de ar necessárias para 

diluir estas emissões a um ponto aceitável ou até sua completa dispersão. Para tanto, 

Ulgiati e Brown (2002) propuseram o seguinte modelo (Equação 7):  

 

𝑀 = 𝑑 ∗ 𝑊/𝑐 (7) 

Em que: 

𝑀 é a massa de ar de diluição (m²); 

𝑑 é a densidade do ar (1,23 /gm³); 

𝑊 é a quantidade anual de uma dada emissão de coproduto indesejável 

(sej/ano); e 

𝑐 é a concentração aceitável de acordo com resoluções ou literatura científica 

(sej/m².ano) 

 

Para a correção ou total eliminação dos GEE, serão necessários determinados 

serviços ambientais (𝑅2) demonstrados como a interação entre o ambiente e o 

coproduto indesejável. O valor de 𝑅2 pode ser obtido considerando a energia cinética 

da massa de ar de dissolução (usando o valor médio da velocidade do vento na área), 

multiplicada pela 𝑇𝑟 do vento. Deste modo, 𝑅2 pode ser quantificado como a emergia 

renovável necessária para conduzir o processo de dissolução do coproduto em 

unidades de emergia, ou seja, o GEE (ULGIATI; BROWN, 2002). 
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4.5. SÍNTESE EM EMERGIA PARA A ANÁLISE DA SUSTENTABILIDADE NA 

PRODUÇÃO AVÍCOLA 

 

Diferentes métodos para avaliar o impacto ambiental de produções 

agroindustriais são apresentados (HANSEN, 1996). No entanto, muitos deles que 

avaliam a sustentabilidade da produção agropecuária permitem a avaliação apenas 

de pequenos subsets de indicadores ambientais, limitando-os à uma realidade 

definida (ZHANG; HU; WANG, 2013b). 

Assim, a síntese em emergia surge como uma opção por contemplar a 

mensuração da contribuição de aspectos produtivos, econômicos, sociais e 

ambientais, em suas respectivas unidades quantitativas (i.e., kg, L, $), transformando 

todas as entradas em uma base comum (solar emjoules), evitando erros e 

subjetividades que podem ocorrer em outros métodos (BAKSHI, 2000). 

Vários trabalhos utilizaram a síntese em emergia para avaliar sistemas 

agroindustriais, a fim de investigar o uso de recursos, a produtividade, impactos 

ambientais, e a sustentabilidade como um todo (ZHANG; HU; WANG, 2013a). Dentre 

estes estudos, incluem-se aqueles que objetivaram avaliar diferentes sistemas 

relacionadas à produção de aves domésticas (CASTELLINI et al., 2006; BONILLA et 

al., 2016; CHENG et al., 2017; ALLEGRETTI et al., 2018). No entanto, a aplicação de 

modelos que integram indicadores em emergia a indicadores econômicos apresenta-

se como uma proposta para avaliar a sustentabilidade de sistemas de produção. Os 

caminhos para a sustentabilidade passam pelo balanço entre as três dimensões 

(social, econômica e ambiental). Com isso, avaliar um sistema de produção a partir 

da consideração de modelos que integrem indicadores (sócio)econômicos aos 

ambientais parece ser a melhor opção, uma vez que confere características mais 

holísticas à análise e compatível aos preceitos da sustentabilidade (DICKENS et al., 

2019; ONU, 2021). 
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4.6. INFERÊNCIAS SOBRE AS EXTERNALIDADES NEGATIVAS A PARTIR DE 

SISTEMAS AGROPECUÁRIOS POR MEIO DA SÍNTESE EM EMERGIA 

 

Como principal desvantagem do método da síntese em emergia, destaca-se a 

incapacidade da avaliação de impactos ambientais gerados pela atividade. No 

entanto, o método sugere maneiras indiretas de mensurar as externalidades 

negativas, a partir da contabilidade de entradas de emergia sem valor de mercado 

necessárias para dissipar ou corrigir os efeitos das atividades humanas no ambiente 

(ULGIATI et al., 1995). De acordo com Brown e Ulgiati (2004), a partir da experiência 

adquirida na avaliação dos indicadores em emergia ao longo dos anos, é possível 

sugerir quais sistemas são mais ou menos danosos ao meio ambiente de acordo com 

o valor apresentado. 

Ulgiati et al. (2005) estabelece a incorporação das externalidades negativas 

nas análises em emergia como um dos problema mais urgentes para estudos que 

utilizam a síntese em emergia. Tal fato, visa evitar a divulgação de estudos que 

possam disseminar informações erradas ou definições que estejam em desacordo 

com outros pesquisadores, além de evitar interpretações e valores errôneos, a menos 

que estejam claramente referidos na publicação. 

Entende-se por externalidades negativas, em termos econômicos, o efeito ou 

saída de um processo que não é facilmente valorado pelo mercado e que não é 

desejado (ULGIATI; BARGIGLI; RAUGEI, 2005). Para sua correção, Brown e Ulgiati 

(2002) sugere que a melhor estratégia seja a partir da avaliação da capacidade de 

carga (carrying capacity assessment). 

A avaliação da capacidade de carga é uma estratégia que visa (i) evitar 

armadilhas entrópicas, provenientes da incorporação de tecnologias que exijam mais 

recursos importados da economia; e (ii) evitar estratégias que não se preocupem com 

a restrição da geração de coprodutos indesejáveis. Para tanto, os autores sugerem 

que os coprodutos sejam absorvidos e reciclados com pouco ou nenhum investimento 

adicional em recursos. A metodologia para calcular a capacidade de carga para o 

desenvolvimento econômico a partir de considerações econômicas e ecológicas foi 

previamente apresentada por Brown e Ulgiati (2001). O método pode integrar a 

valoração de serviços ambientais livres, beneficiando-se de ciclos e processos 

existentes da biosfera (ULGIATI; BROWN, 2002).  
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Como resultado temos a área de entorno que poderia ser necessária se uma 

atividade econômica utilizasse apenas entradas de emergia renovável, sendo 

considerado o menor limite para a capacidade de carga ambiental, pois ela necessita 

de uma maior área de suporte, acrescentando maior limite ao desenvolvimento 

(BROWN; ULGIATI, 2001). A avaliação da capacidade de carga necessita de uma 

análise cuidadosa do ambiente na área que será necessária para absorver, diluir e 

processar os coprodutos indesejáveis, sem causar significantes mudanças no 

ambiente.  

 

4.7. FERRAMENTAS PARA AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE A PARTIR DA 

SÍNTESE EM EMERGIA 

 

4.7.1. Diagrama ternário em emergia 

 

 Diagramas ternários ou diagramas triangulares são definidos como um 

sistema de coordenadas a partir de um triângulo equilátero, cuja altura é igual à sua 

unidade. Cada altura, se associada a uma das variáveis (Figura18-a), definindo um 

ponto a partir de um conjunto de três valores de coordenadas, relacionados a um 

sistema de coordenadas cartesianas com valores positivos de abscissas que 

coincidem com a mediana do lado da base do triângulo e a ordenada sobreposta à 

altura e a origem na interseção da altura e a base do triângulo. A soma das 

coordenadas das variáveis é igual à altura do triângulo. Assim, tomando a altura do 

triangulo igual à unidade, tem-se que a soma das coordenadas é igual a um (Figura 

18-b). Quando combinados dois sistemas cujas composições são representadas pelos 

pontos P e Q, a composição resultante será representada por um ponto ‘x’ sobre o 

segmento PQ (Figura 18-c). Todos os sistemas representados pelos pontos de uma 

linha que passa por um dos vértices do triângulo possuem dois de seus componentes 

na mesma razão (Figura 18-d) (BARRELLA et al., 2005; GIANNETTI; BARRELLA; 

ALMEIDA, 2006).  
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Figura 4.2. Diagrama Triangular, representação de (a) sistema de coordenadas 

triangulares, (b) propriedade da soma das coordenadas, (c) propriedade da 

combinação de sistemas, (d) propriedade da proporcionalidade 

Fonte: Giannetti et al. (2006), Almeida et al. (2007)  

 

 As coordenadas triangulares são alimentadas a partir de fontes de recursos 

renováveis (R) que coincidem com as ordenadas dos sistemas cartesianos, o eixo das 

fontes de recursos não-renováveis (N) partindo da mediana do lado direito do 

triângulo, passando pelo vértice à esquerda da base do triângulo; e o eixo de fontes 

de recursos pagos (F) parte da mediana do lado esquerdo do triângulo e passa pelo 

vértice à direita da base do triângulo (BARRELLA et al., 2005; GIANNETTI; 

BARRELLA; ALMEIDA, 2006).  

.  A partir dos diagramas ternários, é possível estabelecer limites ou identificar 

determinados aspectos, tais como: (i) estabelecer as linhas de fontes de recursos (R, 

N e F) para indicação dos valores constantes de cada uma das fontes de recursos. 

Com a sua utilização pode-se avaliar e comparar dois processos em relação ao uso 

de recursos (Figura 19-a). Como exemplo, a Figura 19-a, apresentas dois sistemas (A 

e B) que utilizam a mesma porcentagem de recursos pagos, apesar de utilizarem 

diferentes quantidades de recursos renováveis e não-renováveis; (ii) estabelecer 

linhas de sustentabilidade para indicação dos valores constantes de sustentabilidade 
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Figura 4.3. Diagrama triangular com (a) as três linhas de recursos e (b) as três linhas 

de sustentabilidade SIi = 1, SIj = 2 e SIk = 5; diagrama triangular onde aparecem as 

três linhas de sensibilidade emergética do ponto A1 em relação às fontes de recursos 

renovável (SR), não renovável (SN ) e pagas (SF ) e as três linhas de sensibilidade – 

emergética para o ponto A2 após um aumento na fonte de recursos pagos (c); Figura 

d: Diagrama triangular onde aparecem o ponto simérgico X e as linhas que o ligam 

aos pontos que o compõem A e B. 

Fonte: Giannetti et al. (2006), Almeida et al. (2007)  

 

 (𝑆𝐼𝑖 = 1 𝑆𝐼𝑗 = 2, 𝑆𝐼𝑘 = 5 (Brown e Ulgiati, 2002); Figura 19-b); (iii) estabelecer linhas 

de sensibilidade em emergia sobre as quais pode-se acompanhar a variação da fonte 

de recursos considerada (R, N e F; Figura 19-c); e (iv) estabelecer o ponto simérgico 

definido pela composição de dois ou mais pontos apresentados no diagrama, utilizado 

para determinar as características da combinação de dois ou mais processos. A sua 

aplicação fica condicionada ao entendimento de que os fluxos de recursos dos vários 

componentes de um ponto simérgico são independentes (Figura 19-d) (BARRELLA et 

al., 2005; GIANNETTI; BARRELLA; ALMEIDA, 2006).  
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4.7.2. O modelo 5SENSU 

 

O modelo 5SENSU (FIVE SEctor SUstainability; ou CINCO SEtores da 

SUstentabilidade, em tradução livre para o português) é uma ferramenta que auxilia 

na avaliação holística da sustentabilidade de um dado sistemas (GIANNETTI et al., 

2019)(Figura 4.4). O modelo 5SENSU é um modelo alinhado ao conceito input-state-

output (ambiente-sociedade-economia) que segue a ideia do modelo proposto por 

Pulselli et al. (2015), que postulou a sustentabilidade como aspecto que inter-relaciona 

compartimentos das atividades humanas em um contexto físico, social e econômico.  

A concepção do modelo se baseia em seis axiomas, sendo os três primeiros 

propostos por Goodland (1995) e Goodland e Daly (1996), referentes aos limites dos 

recursos naturais em relação às suas taxas de exploração e consumo para garantir 

os padrões de desenvolvimento atual; e três axiomas sugeridos pelos autores, que 

são: 

(i) Nenhum recurso deve ser usado a taxas maiores que sua geração; 

(ii) Nenhum contaminante deve ser produzido a taxas maiores que seu 

processo de reciclagem natural, neutralização e absorção natural pelo 

ambiente; 

(iii) Recursos não-renováveis nunca devem ser utilizados mais rápido do 

que o tempo necessário para trocá-los por fontes renováveis; 

(iv) Deve haver um balanço entre o ambiente como fornecedor de recursos 

e como recebedor de resíduos e poluentes, que podem ser alcançados 

por práticas de produção mais limpas, cuidado ambiental e conservação; 

(v) A produção de bens deve ser limitada às restrições impostas pela 

exploração sustentável dos recursos naturais e pelo consumo 

responsável da sociedade; 

(vi) Para humanos como um ser social, seu relacionamento com o sistema 

econômico deve ser balanceado por meio da relação entre promoção de 

emprego e recebimento de produtos manufaturados. 

O modelo considera cinco setores: (S1) setor ambiental como fornecedor (S2) 

e receptor de externalidades, (S3) setor de unidade de produção como produtor de 
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bens e serviços; e (S4) setor social como fornecedor de trabalho e insumos (S5) e 

como consumidor de bens e serviços (Figura 18). Assim:  

 O S1 tem o ambiente como fornecedor de matéria-prima dando suporte 

à unidade de produção; 

 O S2 tem o ambiente como sumidouro de resíduos e emissões geradas 

pelas atividades da unidade de produção (S3). 

 O S4 tem a sociedade como fornecedora de recursos socioeconômicos 

para a unidade de produção (i.e., trabalho e conhecimento) recebendo 

dinheiro em troca; 

 O S5 tem a sociedade como consumidora dos produtos gerados por S3 

que pagam por eles. 

Neste sentido, o dinheiro somente circula do lado direito do diagrama onde 

impera atividades geridas por humanos, enquanto as trocas do lado esquerdo do 

diagrama contempla somente fluxos de materiais e energia (GIANNETTI et al., 2019). 
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Resíduos e 

emissões Recursos 

socioeconômicos

Produtos

Meio ambiente 

recebendo emissões

S2

Meio ambiente 
fornecendo recursos 

S1

Sociedade    

fornecendo recursos

S4

Sociedade     

recebendo produtos

S5

Unidade de produção

S3

Matéria-prima e 

energia

 

Fonte: adaptado de Giannetti et al. (2019) 

 

Figura 4.4. Modelo FIVE SEctor SUstainability (5SENSU). Simbologia usada a partir 

da metodologia da síntese em emergia, de acordo com Odum (1996). Círculos 

referem-se a fontes de energia, “caixas d’agua” referem-se a estoques, hexágonos 

referem-se a consumidores, setas contínuas referem-se a fluxos de energia e 

materiais e setas tracejadas referem-se a fluxos de dinheiro. S = Setores. 

 

Como vantagens da utilização do modelo 5SENSU tem-se: (i) sua capacidade 

multidimensional; (ii) fornecimento de um aspecto multivisão, podendo assumir 

aspectos ambientais, sociais e produtivos; (iii) a utilização de indicadores 

multimétricos, integrando unidades métricas de energia (j ou kcal), volume (L), massa 

(g, kg ou t), monetárias (R$, US$) além de força de trabalho; e (iv) é uma abordagem 

multicritério que pode ser entendida como uma importante ferramenta que auxilia na 

tomada de decisão por sistemas mais sustentáveis, uma vez que combina diferentes 

indicadores com vários pesos e medidas (GIANNETTI et al., 2019). 
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5. CAPÍTULO IV – ARTIGO I: 

 A SUSTENTABILIDADE DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO AVÍCOLA COM 

DIFERENTES NÍVEIS DE INTENSIFICAÇÃO SOBRE A PERSPECTIVA DA 

SÍNTESE EM EMERGIA 
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RESUMO: O objetivo deste estudo foi avaliar a sustentabilidade de diferentes 
sistemas de produção avícola com diferentes níveis de intensificação e descritos na 
literatura científica a partir do uso combinado de diagramas ternários e indicadores de 
eficiência em emergia. Para tanto, foram selecionados estudos que utilizaram a 
síntese em emergia como metodologia para identificar a sustentabilidade de 
produções avícolas. Os estudos foram obtidos a partir da Web of Science, Scopus e 

Pubmed Central. Foram selecionados oito sistemas de produção avícola: 𝑆1. Sistema 
de produção de fundo de quintal (backyard) (China); 𝑆2. Sistema de produção em 

pomar (China); 𝑆3. Sistema de produção de frango convencional (Itália); 𝑆4. Sistema 
de produção de frango orgânico (Itália); 𝑆5. Sistema integrado lavoura-peixe-ave 

(China); 𝑆6. Sistema integrado milho-gansos (China) 𝑆7. Sistema de produção de 
frango convencional (Brasil); e 𝑆8. Sistema de produção de frango convencional com 
dieta à base de farinha de inseto (Brasil; simulado). Foram obtidos dados referentes 
aos recursos renováveis (𝑅) e não-renováveis locais (𝑁) bem como de recursos 
importados da economia (𝐹), Índice de Sustentabilidade em Emergia (𝐸𝑆𝐼) e 
transformidade (𝑇𝑟). Diagramas ternários em emergia e a relação 𝐸𝑆𝐼 vs produtividade 

global (1/𝑇𝑟) foram expressas graficamente para as análises. A avaliação sugeriu que 
sistemas convencionais são mais eficientes, no entanto, com mais baixo nível de 
sustentabilidade a longo prazo, quando comparados a sistemas alternativos. Sistemas 
integrados apresentam alta sustentabilidade e eficiência moderada, sugerindo ser a 
melhor opção para uma produção avícola a longo prazo. Sistemas avícolas são 
majoritariamente dependentes de recursos pagos, principalmente ingredientes 
destinados a dietas. Assim, opções como produção de ingredientes vegetais no 
sistema ou em parceria, integração entre sistemas animal-vegetal ou introdução de 
dietas mais heterogêneas em ingredientes, são possíveis caminhos a serem 
consideradas e discutidas pelos tomadores de decisão para uma intensificação 
sustentável da agricultura. 
 

Palavras-chave: diagrama ternário em emergia, eficiência produtiva, ESI, produção 

animal 

 

5.1. INTRODUÇÃO 

 

 Dentre as principais produções animal que fornecem bens de consumo aos 

seres humanos, a produção avícola destaca-se como uma das atividades mais 

eficientes em converter recursos em produtos (GERBENS-LEENES; MEKONNEN; 

HOEKSTRA, 2013; HERRERO et al., 2013; VAN HAL et al., 2019). Há vários sistemas 

de produção avícola, dentre eles os denominados “alternativos”, que apresentam 

como principais características a menor densidade de alojamento animal e 

alimentação diferenciada (i.e. livre de agentes quimioterápicos) com acesso a 

forragens; e sistemas “convencionais” que apresentam maior densidade de 

alojamento animal e dietas concentradas, ricas em grãos. Estudos têm revelado que 
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o desempenho zootécnico dos animais em sistemas alternativos é menor quando 

comparados aos de sistemas convencionais (SINGH; COWIESON, 2013). No entanto, 

sistemas convencionais apresentam maior impacto ambiental quando comparado a 

sistemas alternativos (BOGGIA; PAOLOTTI; CASTELLINI, 2010). Com isso, a busca 

por sistemas avícolas que atendam as premissas da “intensificação sustentável” 

(GARNETT et al., 2013) deve ser norteada por fatores que apresentem como 

características o aproveitamento mais eficiente dos recursos renováveis do 

ecossistema local e que, quando aliados, demonstre eficiência e sustentabilidade. 

 Trabalhos da literatura científica sugerem avaliar a sustentabilidade de 

sistemas de produção avícola a partir de ferramentas multicritério (CASTELLINI et al., 

2012; ROCCHI et al., 2019), análise de ciclo de vida (BOGGIA; PAOLOTTI; 

CASTELLINI, 2010; LEINONEN; KYRIAZAKIS, 2016) bem como a síntese em 

emergia (CASTELLINI et al., 2006; ZHANG; HU; WANG, 2013a; GUAN et al., 2016a; 

CHENG et al., 2017). Dentre as opções, a síntese em emergia se destaca, uma vez 

que possibilita avaliar as entradas de energia nos sistemas, considerando insumos 

antrópicos e naturais. Além disso, a síntese em emergia é um método que possibilita 

a visualização dos resultados de forma gráfica, a partir de ferramentas como 

diagramas ternários e indicadores de eficiência em emergia. Para os autores, a 

utilização do conjunto de ferramentas gráficas auxilia os tomadores de decisões na 

escolha de sistemas de produção avícola mais sustentáveis, uma vez que proporciona 

uma visão holística dos sistemas, englobando tanto aspectos relacionados à 

sustentabilidade quanto à eficiência. 

 Alguns trabalhos sugerem a utilização de diagramas ternários ou indicadores 

de eficiência em emergia para avaliar a sustentabilidade de sistemas agrícolas 

(GIANNETTI et al., 2011a, 2013a). Por outro lado, e para nosso conhecimento, poucos 

trabalhos utilizaram de forma conjunta os diagramas ternários e os indicadores de 

eficiência em emergia para mensurar o desempenho de produções animal (BONILLA 

et al., 2010; AGOSTINHO et al., 2019) tampouco avícolas. O objetivo deste estudo foi 

avaliar, a partir do uso combinado de diagramas ternários e indicadores de eficiência 

em emergia, a sustentabilidade de diferentes sistemas de produção avícola com 

diferentes níveis de intensificação descritos na literatura científica e que utilizaram a 

síntese em emergia. 
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5.2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.2.1. Definição da síntese em emergia (SE) 

 

A Síntese em Emergia (SE) foi desenvolvida como uma ferramenta para 

tomada de decisão em políticas ambientais e para avaliar a qualidade de recursos 

bem como a dinâmica de sistemas complexos (ODUM, 1996). Emergia (𝑌) é definida 

como a soma de todas as entradas de energia requeridas direta e indiretamente por 

um processo, fornecendo um dado produto ou serviço, sendo medida a partir de uma 

unidade específica (joules de energia solar; seJ). Maiores definições e regras 

relacionadas à contabilidade em emergia podem ser encontrada a partir de Odum 

(1996) e Brown e Ulgiati (1997a). Os fluxos de emergia representam três principais 

categorias de fontes: recursos renováveis locais (𝑅), recursos não-renováveis locais 

(𝑁), e recursos pagos (𝐹). As três categorias são fundamentais na contabilidade em 

emergia e são necessárias para entender as interações dos sistemas com o ambiente. 

Os fluxos de 𝑅 e 𝑁 são fornecidos pelo ambiente local e são considerados como livres 

de custos sob a ótica econômica. Os recursos renováveis podem ser substituídos no 

mínimo na mesma taxa em que eles são consumidos, enquanto os recursos não-

renováveis são esgotados mais rapidamente do que sua habilidade natural de 

recarga. Os recursos pagos são fornecidos pelo mercado. A saída do sistema 

(emergia, 𝑌) é resultante da soma de todas as entradas em emergia.  

A partir de equações algébricas, diferentes indicadores foram propostos para a 

avaliação do desempenho dos sistemas a partir da síntese em emergia. (ODUM, 

1996; ULGIATI; BROWN, 1998; BRANDT-WILLIAMS; ODUM, 2003; BROWN; 

ULGIATI, 2004). O Quadro 5.1 apresenta a descrição dos principais indicadores em 

emergia. 

 

5.2.1. Estratégia de pesquisa 

 

 A seleção das amostras teve como fontes as bases de dados Web of Science, 

Scopus e Pubmed Central. As palavras-chave utilizadas foram: “emergy” (emergia), 

“poultry” (aves), “broiler” (frango de corte), “chicken” (frango) e suas combinações, 

totalizando em nove combinações. A palavra “poultry” foi utilizada de modo a ampliar 
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a busca por pesquisas que apresentassem outras categorias de aves de interesse 

comercial (i.e., “geese”, ou “laying hens”), totalizando nove combinações. As palavras 

“broiler” e “chicken” foram utilizadas de modo a refinar as buscas por pesquisas que 

utilizaram a metodologia da síntese em emergia em sistemas de produção de frangos 

de corte. Foram considerados artigos científicos revisados por pares escritos em 

língua inglesa. Não houve restrição no período para as buscas. 

 

5.2.2. Seleção dos estudos 

 

 Foram considerados estudos que utilizaram a síntese em emergia em 

sistemas de produção avícolas ou integrados à avicultura tendo como finalidade a 

avaliação da sustentabilidade na avicultura. Artigos que não avaliassem a produção 

de aves foram excluídos das análises. Trabalhos que não apresentaram dados 

referentes a 𝑅, 𝑁, 𝐹 e 𝑈𝐸𝑉 foram descartados. A partir da amostra coletada (n = 92), 

foram realizadas as filtragens a partir dos títulos (filtro 1), leitura dos resumos (filtro 2), 

e posteriormente a retirada de artigos não-relevantes que não atenderam aos critérios 

mencionados acima (filtro 3). Como resultado, foram selecionados cinco artigos. Aos 

trabalhos selecionados, foram atribuídos números como códigos para identificação. 

(Material Suplementar A). 

 

5.2.1. Sistemas de produção identificados 

 

 Foram selecionados oito sistemas de produção avícola19: 𝑆1. Sistema de 

produção de fundo de quintal (backyard)2 (China); 𝑆2. Sistema de produção em pomar2 

(China); 𝑆3. Sistema de produção convencional (Itália)9; 𝑆4. Sistema de produção 

orgânica9 (Itália); 𝑆5. Sistema integrado lavoura-peixe-ave (China); 𝑆6. Sistema 

integrado milho-gansos13 (China) 𝑆7. Sistema de produção convencional (Brasil)12; e 

𝑆8. Sistema de produção convencional com dieta à base de farinha de inseto (Brasil; 

simulado)12. 

                                            
 

19 2Zhang et al. (2013a), 9Castellini et al. (CASTELLINI et al., 2006), 10Cheng et al. (CHENG et al., 2017), 

12Allegretti et al. (ALLEGRETTI et al., 2018),13Sha et al. (2015). 
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Quadro 5.1. Descrição dos indicadores em emergia 

 

Indicador Sigla Equação Definição* 

Recursos locais 𝐼 𝑅 + 𝑁 Soma das energias 
provenientes dos recursos 
naturais locais. 

Emergia 𝑌 𝑅 + 𝑁 + 𝐹 Soma de toda energia 
necessária para produzir um 
dado produto, recurso ou 
serviço. 

Transformidade 𝑇𝑟 Y/Ep Emergia por unidade de 
energia disponível (exergia). 

Razão de Carga Ambiental 𝐸𝐿𝑅 N + F/R Indicador de pressão de um 
processo de transformação no 
ambiente e pode ser 
considerado uma medida de 
estresse do ecossistema 
devido a uma produção 
(atividade de transformação). 

Razão de Rendimento em 
Emergia 

𝐸𝑌 R + N
+ F/F 

Medida da contribuição 
potencial de um processo 
para a economia a partir da 
exploração dos recursos 
locais. 

Índice de Sustentabilidade em 
Emergia 

𝐸𝑆𝐼  𝐸𝑌𝑅/𝐸𝐿𝑅 Mede a contribuição potencial 
de um recurso ou processo 
para a economia por unidade 
ambiental. 

Razão de Investimento em 
Emergia 

𝐸𝐼𝑅 𝐹/𝑁 + 𝑅 Avalia se um processo é um 
bom usuário da emergia que 
é investida em comparação 
com alternativas (quanto 
menor, melhor). 

Densidade de empotência 𝐸𝐷 𝐸𝐷
= 𝑌/𝑎𝑟𝑒𝑎 

Medida relativa à intensidade 
da atividade, expressa pela 
emergia total utilizada pela 
unidade de tempo por área. 

 

* Fonte: adaptado de Brown e Ulgiati (2004); 𝐸𝑝 é a energia produzida 

 O 𝑆1 está localizado no vilarejo de Jingyu (Beijing, China), com sistema de 

produção orgânico preparando para receber certificação. O sistema tem capacidade 

para produção de 100 aves, não utilizando ração comercial, sendo dependente de 

milho e vegetais, com espaçamento de 0,7m2/ave. O sistema é primariamente voltado 
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para produção de ovos, com produção anual de 792 kg (~132 ovos/ave)20 sendo as 

galinhas vendidas ao final de dois anos com peso final de 1,7kg/ave.  

 O 𝑆2 também está localizado no vilarejo de Jingyu (Beijing, China), com 

sistema de produção orgânico preparando-se para receber certificação. O sistema de 

produção tem capacidade para produção de 2.000 aves, não utiliza ração comercial, 

sendo dependente de milho, mas com acesso a grama e insetos, apresentando 

espaçamento de 30 m2/ave. O sistema é primariamente voltado para produção de 

ovos, com produção anual de 12.960 kg (~108 ovos/ave) sendo as galinhas vendidas 

ao final de dois anos com peso final de 3,3kg/ave. 

 O 𝑆3 está localizado em Grighi (Itália), em um sistema de produção 

convencional. O sistema de produção tem capacidade para 15.600 por ciclo, utilizando 

dieta à base de milho e coprodutos de soja, a partir das recomendações da linhagem. 

O sistema é voltado para a produção de carne, apresentando 5,8 ciclos por ano com 

peso final médio de 2,7kg/ave. 

 O 𝑆4 está localizado na Universidade de Perugia (Itália), com sistema de 

produção orgânico certificado pela agência nacional (ICEA). O sistema de produção 

tem capacidade para 1.000 aves por ciclo, formulada a partir das recomendações da 

linhagem, livre de ingredientes geneticamente modificados, agentes coccidiostáticos 

e aminoácidos sintéticos. O sistema é voltado para a produção de carne, 

apresentando 4,2 ciclos por ano com peso final médio de 2,2 kg/ave. 

 O 𝑆5 está localizado na baía de Wuyangm (China), em um sistema de 

produção integrado de lavoura, peixes e aves (galinhas e patos). A criação das aves 

é feita de modo livre nas plantações e lagos. 

 O 𝑆6 está localizado em ZhangMa (Tibet), em um sistema de produção 

integrado entre produção de milho e gansos. Destaca-se a utilização dos gansos para 

o controle de pragas na lavoura de milho. A alimentação é a partir de ração (100 

g/ave). 

 O 𝑆7 está localizado em Chapecó (Brasil), com sistema de produção 

convencional altamente tecnificado. O sistema de produção tem capacidade para 

12.500 aves por ciclo, com dieta comercial a base de milho e coprodutos de soja. O 

                                            
 

20 Considerando peso médio do ovo de 60g. 
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sistema é voltado para a produção de carne, apresentando 6 ciclos por ano com peso 

final médio de 2,4 kg/ave. 

 O 𝑆8 também está localizado em Chapecó (Brasil), com sistema de produção 

convencional altamente tecnificado. O sistema de produção tem capacidade para 

12.500 aves por ciclo, com dieta comercial a base de milho e farinha de insetos 

(simulação). O sistema é voltado para a produção de carne, apresentando 6 ciclos por 

ano com peso final médio de 2,4 kg/ave. Foram coletadas informações sobre a 𝑅, 𝑁, 

𝐹 (Tabela 5.1) bem como os indicadores EYR, ELR, ESI (Tabela 5.2) e organizados 

em planilhas do MS-Excel (Apêndice). 

 

Tabela 5.1. Entradas de recursos em sej* para diferentes sistemas de produção 

avícola (x 1013) 

 

Sistema de produção R N F 

𝑆1 292 1,15 681 

𝑆2 3.970 268 8.780 

𝑆3 1.160 48,1 6.030 

𝑆4 266 5,4 650 

𝑆5 374 0,09 87 

𝑆6 383 1,42 662 
 

sej: emjoules solar;  

R: recursos renováveis locais; N: recursos não-renováveis locais; F: recursos pagos; Y: Emergia; 

*valores em sej (emjoules solares);  𝑆1. Sistema de produção de fundo de quintal (backyard)2; 𝑆2. 

Sistema de produção em pomar2; 𝑆3. Sistema de produção orgânica9; 𝑆4. Sistema de produção 

convencional9; 𝑆5. Sistema integrado lavoura-peixe-ave10; 𝑆6. Sistema integrado milho-gansos13; 

 

2 Zhang et al. (2013); 9 Castellini et al. (2006); 10 Cheng et al. 2017; 13 Guan et al. (2015) 

 

5.2.1. Ferramentas para análise da sustentabilidade 

 

 Neste estudo, a sustentabilidade dos sistemas de produção avícola foi 

avaliada a partir dos diagramas ternários em emergia bem como pela relação entre 

𝐸𝑆𝐼 e 𝑇𝑟. O diagrama triangular é um sistema de coordenadas gerado a partir de um 

triângulo equilátero com altura igual à unidade. Cada uma das alturas é associada a 
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Tabela 5.2. Indicadores em emergia referentes a oito sistemas de produção avícolas 

descritos na literatura científica 

 

Sistema de produção EYR ELR ESI 

𝑆1 1,43 2,34 0,61 

𝑆2 1,48 2,28 0,65 

𝑆3 1,19 5,21 0,23 

𝑆4 1,51 2,04 0,74 

𝑆5 9,59 0,23 41,70 

𝑆6 1,74 1,43 1,22 

𝑆7 1,33 4,96 0,27 

𝑆8 1,41 3,68 0,38 
 

EYR: razão de rendimento em emergia; EIR: razão de investimento em emergia; ELR: razão de carga 

ambiental; ESI: índice de sustentabilidade em emergia; 𝑆1. Sistema de produção de fundo de quintal 

(backyard)2; 𝑆2. Sistema de produção em pomar2; 𝑆3. Sistema de produção orgânica9; 𝑆4. Sistema de 

produção convencional9; 𝑆5. Sistema integrado lavoura-peixe-ave10; 𝑆6. Sistema integrado milho-

gansos13; 𝑆7. Sistema de produção convencional (Brasil)12; e 𝑆8. Sistema de produção convencional 

com dieta à base de farinha de inseto12 

 

2 Zhang et al. (2013); 9 Castellini et al. (2006); 10 Cheng et al. 2017; 13 Guan et al. (2015) 

 

uma das variáveis, sendo definida a partir de um conjunto de três valores de 

coordenadas. Os valores são relacionados com um sistema de coordenadas 

cartesianas em que os valores positivos de abscissas coincidentes com a mediana do 

lado da base do triângulo e a ordenada sobreposta à altura e a origem na interseção 

da altura e a base do triângulo (GIANNETTI; BARRELLA; ALMEIDA, 2006).  

 

Diagramas ternários: Para a construção dos diagramas ternários são assumidas três 

propriedades, são elas: (i) a soma das coordenadas triangulares das variáveis é igual 

à altura do triângulo, ou seja, a soma das coordenadas é igual a um; (ii) a combinação 

da composição de dois sistemas será representada por um ponto sobre o segmento 

dos dois pontos; e (iii) todos os sistemas representados pelos pontos de uma linha 

que passa por um dos vértices do triângulo possuem dois de seus componentes na 

mesma razão. Para as coordenadas triangulares, assumiu-se o eixo de 𝑅 coincidente 

com as ordenadas do sistema cartesiano, o eixo 𝑁 partindo da mediana do lado direito 
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do triângulo e passando pelo vértice à esquerda da base do triângulo, e o eixo 𝐹 

partindo da mediana do lado esquerdo do triângulo, passando pelo vértice à direita da 

base do triângulo (GIANNETTI; BARRELLA; ALMEIDA, 2006). Para a avaliação de 

sustentabilidade, utilizou-se o traçado das seguintes linhas: (i) Linhas de Fontes de 

Recursos, representando as três linhas (𝑅, 𝑁 e 𝐹) para indicação dos valores 

constantes de cada uma das fontes de recursos. O traçado das linhas de recurso visa 

comparar processos em relação ao uso de recursos bem como a apresentação dos 

índices 𝐸𝑌𝑅, 𝐸𝐿𝑅, e 𝐸𝐼𝑅; (ii) Linhas de Sustentabilidade, apresentando as linhas 𝑆𝐼𝑖, 

𝑆𝐼𝑗, 𝑆𝐼𝑘 visando a indicação dos valores constantes de sustentabilidade, possibilitando 

a comparação da sustentabilidade dos sistemas de produção (GIANNETTI; 

BARRELLA; ALMEIDA, 2006). 

 

Gráfico de produtividade global: A ideia de se comparar o 𝐸𝑆𝐼 e a produtividade global 

(𝐺𝑃; neste caso, o inverso da 𝑇𝑟/𝐽 de energia produzida na forma de produtos avícolas 

(carne e ovos) expressa em J/sej) faz-se interessante, uma vez que a área nas linhas 

representa uma medida de “bom desempenho” dos sistemas sob a ótica da 

sustentabilidade. O termo “global” é considerado como um objetivo da teoria em 

emergia uma vez que o objetivo é avaliar sistemas inseridos na biosfera como um 

todo (BONILLA et al., 2010). O uso da relação entre 𝐸𝑆𝐼 vs 𝐺𝑃 proporciona uma 

ferramenta gráfica que possibilita estudar os sistemas a partir de sua eficiência ( 1/𝑇𝑟) 

e sua sustentabilidade (𝐸𝑆𝐼). Conceitualmente, a 𝑇𝑟 é um indicador de eficiência de 

sistemas produtivos, uma vez que ela determina a quantidade de emergia utilizada 

para produção de um joule de energia na forma de produto ou serviço. Assim, menores 

valores de 𝑇𝑟 são apresentados por sistemas mais eficientes, uma vez que este 

necessita de menor volume de energia incorporada para a geração de um joule de 

energia. Já o 𝐸𝑆𝐼 é um indicador de sustentabilidade que considera o rendimento em 

emergia de dado sistema (𝐸𝑌𝑅) e a carga ambiental (𝐸𝐿𝑅) gerada por ele. Ou seja, 

para produzir dado rendimento em emergia gerou-se dada pressão sobre o sistema 

ambiental. Deste modo, a relação entre 𝐸𝑆𝐼 vs 𝐺𝑃, dispostas em eixos x e y, 

possibilitam a formação de áreas gráficas que sugerem que sistemas que apresentam 

maiores áreas gráficas possuem maior eficiência e maior sustentabilidade.  
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 Apenas o 𝑆5 apresentou alto índice de sustentabilidade (𝑆𝐼 > 5) enquanto 

todos os demais sistemas apresentaram baixo índice de sustentabilidade (𝑆𝐼 < 1) 

(Figura 5.3). 

 O 𝑆5 apresentou ser mais eficiente na produção de energia quando 

comparado aos sistemas 𝑆1, 𝑆2, 𝑆3, 𝑆4, 𝑆6, no entanto, menos eficiente que o sistema  

 

 
 

Figura 5.1. Diagrama ternário representando o uso de recursos renováveis (𝑅), não-

renováveis locais (𝑁) e pagos (𝐹) entre os diferentes sistemas de produção avícola 

 

R: recursos renováveis; N: recursos não-renováveis locais; F: recursos pagos; 𝑆1. Sistema de produção 

de fundo de quintal (backyard)2; 𝑆2. Sistema de produção em pomar2; 𝑆3. Sistema de produção 

orgânica9; 𝑆4. Sistema de produção convencional9; 𝑆5. Sistema integrado lavoura-peixe-ave10; 𝑆6. 

Sistema integrado milho-gansos13; ELR: razão de carga ambiental; EYR: razão de rendimento em 

emergia; EIR: razão de investimento em emergia. 

 

2 Zhang et al. (2013); 9 Castellini et al. (2006); 10 Cheng et al. 2017; 13 Guan et al. (2015) 
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5.1. RESULTADOS 

 

Com exceção de 𝑆5, todos os sistemas de produção avícola estudados 

apresentaram entrada de recursos pagos de 62% a 84% (�̅� = 70,9%, respectivamente) 

e de recursos locais de 15% a 38% (𝐼 ̅= 29,1%; Figura 5.1).  

O 𝑆5 apresentou a menor entrada de recursos pagos (18%) e maior entrada de 

recursos renováveis (81%), apresentando 𝐸𝑌𝑅 = 1,2, 𝐸𝐿𝑅 = 5,25 e 𝐸𝐼𝑅 = 4,98. Quando 

comparado ao 𝑆4, sistema com maior entrada de recursos pagos (F𝑆4 = 83%) e menor 

entrada de recursos renováveis (R𝑆4 = 16%), este apresentou 𝐸𝑌𝑅 = 5,29, 𝐸𝐿𝑅 = 0,23 

e 𝐸𝐼𝑅 = 0,23 (Figura 5.2). 

 

 

 

 

Figura 5.2. Comparação entre sistema de produção integrado (𝑆5) e convencional (𝑆4) 

a partir de diagrama ternário representando o uso de recursos renováveis (𝑅), não-

renováveis locais (𝑁) e pagos (𝐹) e indicadores em emergia 

 

R: recursos renováveis; N: recursos não-renováveis locais; F: recursos pagos; 𝑆1. Sistema de produção 

de fundo de quintal (backyard)2; 𝑆2. Sistema de produção em pomar2; 𝑆3. Sistema de produção 

orgânica9; 𝑆4. Sistema de produção convencional9; 𝑆5. Sistema integrado lavoura-peixe-ave10; 𝑆6. 
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Sistema integrado milho-gansos13; ELR: razão de carga ambiental; EYR: razão de rendimento em 

emergia; EIR: razão de investimento em emergia. 

 

2 Zhang et al. (2013); 9 Castellini et al. (2006); 10 Cheng et al. 2017; 13 Guan et al. (2015) 

 

 

 

 

 

Figura 5.3. Diagrama ternário representando o índice de sustentabilidade em emergia 

de diferentes sistemas de produção avícola 

 

R: recursos renováveis locais; N: recursos não-renováveis locais; F: recursos pagos; 𝑆1. Sistema de 

produção de fundo de quintal (backyard)2; 𝑆2. Sistema de produção em pomar2; 𝑆3. Sistema de 

produção orgânica9; 𝑆4. Sistema de produção convencional9; 𝑆5. Sistema integrado lavoura-peixe-ave10; 

𝑆6. Sistema integrado milho-gansos13; ELR: razão de carga ambiental; EYR: razão de rendimento em 

emergia; EIR: razão de investimento em emergia. 𝑆𝐼1 = baixa sustentabilidade, 𝑆𝐼2 sustentabilidade 

moderada, 𝑆𝐼5 alta sustentabilidade. 

 

2 Zhang et al. (2013); 9 Castellini et al. (2006); 10 Cheng et al. 2017; 13 Guan et al. (2015) 
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Figura 5.4. Relação entre índice de sustentabilidade (𝐸𝑆𝐼) e o índice de emergia em 

produtividade avícola (𝐺𝑃; J/sej) representando os sistemas de produção avícola 

estudados. Valores próximos à zona vermelha indicam desempenho ruim. Valores 

próximos à zona verde indicam desempenho bom. A circunferência do círculo refere-

se a maior ou menor densidade em emergia  

 

Y: Emergia; *valores em sej (emjoules solares); 𝑆1. Sistema de produção de fundo de quintal 

(backyard)2; 𝑆2. Sistema de produção em pomar2; 𝑆3. Sistema de produção orgânica9; 𝑆4. Sistema de 

produção convencional9; 𝑆5. Sistema integrado lavoura-peixe-ave10; 𝑆6
**. Sistema integrado milho-

gansos13; 𝑆7. Sistema de produção convencional (Brasil)12; e 𝑆8. Sistema de produção convencional 

com dieta à base de farinha de inseto12; para o inverso da transformidade foi considerado 
1

𝑇𝑟
 em que as 

Tr foram baseadas nos estudos apresentados. 

 

2 Zhang et al. (2013); 9 Castellini et al. (2006); 10 Cheng et al. 2017; 13 Guan et al. (2015) 

Eixo principal: 𝑆1, 𝑆2, 𝑆3, 𝑆4, 𝑆6, 𝑆7, 𝑆8; Eixo secundário: 𝑆5 

**Convertido de sej/g para sej/J, considerando o valor energético da carne de ganso (carne, ganso, 

domesticado, carne e pele, cozido, sem óleo, com sal) em 2.970 kcal/kg de acordo com a Tabela 

Brasileira de Composição dos Alimentos (http://www.tbca.net.br/base-

dados/composicao_alimentos.php). Ou seja: Tr =  (1,05E + 16) / ((5,60E + 05) / (1E +

03g para kg))  ∗  (2,97E + 03 kcal/kg)  ∗  (4,19E + 03 kcal para J)) 

http://www.tbca.net.br/base-dados/composicao_alimentos.php
http://www.tbca.net.br/base-dados/composicao_alimentos.php
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𝑆7 e 𝑆8 (Figura 5.4). Porém, o sistema 𝑆5 apresentou maior sustentabilidade quando 

comparado aos sistemas 𝑆7 e 𝑆8. 

 

5.2. DISCUSSÃO 

 

 Neste estudo, observou-se a formação de três categorias de sistemas 

produtivos avícola: sistemas convencionais, representado pelos sistemas 𝑆4, 𝑆7 e 𝑆8; 

sistemas alternativos, representados pelos sistemas 𝑆1, 𝑆2, 𝑆3, e os sistemas 

integrados representados pelos sistemas 𝑆5 e 𝑆6. A partir da associação entre 

diagrama ternário e a relação 𝐸𝑆𝐼 vs 𝐺𝑃 foi possível observar graficamente a 

habilidade para evidenciar as diferenças intrínsecas entre sistemas produtivos com 

finalidades semelhantes (produção de carne e ovos). A Figura 23 demonstra a região 

de domínio para a maioria dos sistemas em estudo (área em cinza). Para esta análise, 

o 𝑆5 bem como 𝑆4 foram excluídos a fim de estabelecer a região de domínio. O 𝑆5 

corresponde ao sistema integrado lavoura-peixe-ave, caracterizado pela maior área e 

menor entrada de recursos 𝐹 enquanto o 𝑆4 corresponde ao sistema convencional de 

produção, caracterizado por grande entrada de recursos 𝐹 e baixa de 𝑅 em um 

pequeno espaço. A partir da região de domínio, é possível sugerir que sistemas 

avícolas são majoritariamente guiados por entradas de recursos 𝐹 (63% a 72%) e 

baixa entrada de recursos 𝑅 (26% a 38%), sendo que todos os sistemas apresentaram 

entradas de recursos 𝑁<2%. Estes resultados são corroborados por estudo proposto 

por Giannetti et al. (2013a) no qual propõem que sistemas de produção agrícolas 

apresentam região de domínio semelhante à encontrada neste estudo, uma vez que 

apresentam grande entrada de recursos 𝐹 e baixa de recursos 𝑅. 

 De acordo com o este estudo, sistemas convencionais e alternativos 

apresentaram semelhantes índices de sustentabilidade. Sistemas convencionais 

apresentaram 𝐸𝑆𝐼̅̅ ̅̅ ̅ = 0,29, enquanto sistemas de produção alternativos apresentaram 

𝐸𝑆𝐼̅̅ ̅̅ ̅ = 0,65. De acordo com escalas propostas por Brown e Ulgiati (2002, 2004), 

valores de 𝐸𝑆𝐼 menores que 1 indicam produtos ou processos que não são 

sustentáveis a longo prazo; sistemas com 𝐸𝑆𝐼 maiores que 1 indicam produtos ou 

processos que dão contribuições sustentáveis para a economia, com sustentabilidade 

a médio prazo quando 𝐸𝑆𝐼 = 5; e 𝐸𝑆𝐼 maiores que 5 indicam produtos ou processos 
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com sustentabilidade a longo prazo. Uma possível explicação para a baixa 

sustentabilidade é o caráter intensivo empregado nos sistemas, mesmo que 

alternativos. Para Zhang et al. (2013a), o caráter intensivo da produção confia mais 

entradas externas ao sistemas, principalmente relacionada à dieta das aves, não 

aproveitando a biomassa interna ao sistema, como forragem e frutas. Usando o 

discurso de Brown e Ulgiati (2004), sistemas que apresentam 𝐸𝑆𝐼 menor que 1,0 são 

indicativos de processos consumidores e que não apresentam contribuições para a 

sociedade sem afetar amplamente o equilíbrio ambiental. De acordo com os estudos 

analisados, os sistemas alternativos apresentaram 𝐸𝐿𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  = 2,22, enquanto sistemas de 

produção convencional apresentaram 𝐸𝐿𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  = 4,61. A emergia como ferramenta não 

visa mensurar o impacto ambiental de determinada atividade, sendo o 𝐸𝐿𝑅 uma 

medida da pressão que determinado sistema exerce sobre o ecossistema local, não 

atuando como um indicador de impacto ambiental. No entanto, segundo Brown e 

Ulgiati (2004), a partir da experiência ganha ao longo do tempo em estudos prévios e 

de determinadas escalas, é possível inferir o impacto ambiental resultante de 

determinados sistemas a partir do 𝐸𝐿𝑅. De acordo com Brown e Ulgiati (2002, 2004), 

valores baixos de 𝐸𝐿𝑅 (≈ 2) são indicativos de impacto ambiental baixo ou processos 

que usam uma grande área de ambiente local para diluir o impacto; valores de 𝐸𝐿𝑅 

entre 3 e 10 podem ser considerados moderados; e valores de 𝐸𝐿𝑅 maiores que 10 

são indicativos de relativa concentração de impacto ambiental. Portanto, nota-se que 

os sistemas, tanto convencionais quanto alternativos apresentados demonstram 

impacto ambiental moderado. Como exemplo, pode-se citar o acúmulo de nutrientes 

proveniente de alta densidade animal em pequenas faixas de terra, podendo causar 

contaminação do solo e águas subterrâneas (ZHANG; HU; WANG, 2013a).  

Segundo os estudos avaliados, sistemas convencionais de produção 

apresentaram baixo rendimento em emergia (𝐸𝑌𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  = 1,4). De acordo com Brown e 

Ulgiati (2004), valores de 𝐸𝑌𝑅 próximos a 1,00 indicam processos que usam a mesma 

quantidade de emergia fornecida para mantê-los e que são incapazes de explorar de 

forma eficiente os recursos locais, apenas transformando recursos pré-processados e 

sem fornecer energia líquida de forma significante. Nos sistemas convencionais, mais 

de 80% dos recursos vieram de fora do sistema, sendo sistemas majoritariamente 

dependentes de entradas da economia. Tal fato pode ser observado pela elevada taxa 
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de investimento em emergia apresentada pelos sistemas convencionais e alternativos 

𝐸𝐼𝑅̅̅ ̅̅ ̅= 5,0 e 2,3) quando comparado aos sistemas alternativos integrados (𝐸𝐼𝑅 de 𝑆5 e 

𝑆6 = 0,23 e 1,72, respectivamente). Valores baixos de 𝐸𝐼𝑅 indicam uso reduzido de 

recursos pagos em relação às contribuições fornecidas pelo ambiente, sugerindo um 

projeto que poderá competir com outros produtos em um mercado aberto (ODUM, 

1996; ORTEGA, 2003). Tal fato, indica uma maior competitividade dos sistemas 

integrados quando comparados aos sistemas convencionais e alternativos. Segundo 

Odum (1996), processos naturais ou humanos auto-organizados tendem a 

desenvolver sistemas projetados em torno do processo de produção, de modo que os 

insumos se tornem igualmente limitantes por meio do acúmulo e da reciclagem de 

potenciais fatores limitantes. O uso eficiente da emergia em um sistema ocorre 

quando os fluxos de recursos da natureza (𝑅 + 𝑁) são iguais aos da economia (𝐹), 

ou seja, quando 𝐸𝐼𝑅 = 1,0. Dentre os recursos 𝐹, insumos relacionados à dieta foram 

as principais fontes de entrada nos sistemas. De acordo com dados de Castellini et al. 

(CASTELLINI et al., 2006), 82,3% e 79,2% das entradas 𝐹 foram relacionadas a fontes 

de ingredientes para dietas nos sistemas convencional e orgânico, enquanto no 

sistema integrado, proposto por Chen et al. (CHENG et al., 2017) (𝑆5), a dieta 

representou 64,6% das entradas 𝐹, sendo que apenas 18% de 𝑌 do último sistema 

referiram-se a recursos pagos e mais de 80% foram provenientes de recursos 𝑅, o 

que permitiu a este sistema apresentar o maior 𝐸𝑌𝑅 dentre os estudos analisados 

(𝐸𝑌𝑅 = 9,59). Diante disso, é correto afirmar que as decisões para aumentar a 

sustentabilidade de dado sistema devem ser direcionadas para alternativas nas dietas 

utilizadas. A produção de ingredientes vegetais internos ao sistema ou em parceria 

com áreas agrícolas vizinhas aumentaria a fronteira a ser considerada na síntese em 

emergia. Para Rodríguez-Ortega et al. (2017) aumentar os limites das fronteiras da 

síntese em emergia a um nível regional poderia ampliar o interesse em estratégias de 

cooperação entre fazendeiros em favor da sustentabilidade regional. Outra opção 

seria a integração entre sistemas animal-vegetal. De acordo com Ryschawy et al. 

(2012), a integração entre sistemas animal-vegetal (integração lavoura-pecuária) 

fornece um caminho para uma intensificação sustentável da agricultura, uma vez que 

o sistema animal fornece fontes de fertilizante e o sistema vegetal provê fontes de 

alimento (RODRÍGUEZ-ORTEGA et al., 2017), além de aumentar as fronteiras do 
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sistema estudado. O termo “intensificação sustentável” diz respeito a uma resposta 

dada a um clamor pelo aumento da produção de alimentos com muito menor pressão 

ambiental (GARNETT et al., 2013). Com isso, a diversificação na produção, a partir 

da integração entre sistemas animal-vegetal, pode garantir o aumento da produção a 

partir do aumento do rendimento da área disponível, sem comprometer o ecossistema 

no qual se encontra. Além destas, outras opções, como introdução de dietas mais 

heterogêneas em ingredientes, podem aumentar a sustentabilidade por substituir 

ingredientes com maior 𝑇𝑟 por aqueles com menor 𝑇𝑟.  

 De modo a tornar a escolha por sistemas de vários pontos diferentes e 

tornando-a mais holística, a utilização da relação entre 𝐸𝑆𝐼 vs 𝐺𝑃, demonstrada na 

Figura 27, traz uma visão complementar à análise de sustentabilidade. Comparando 

as 𝑇𝑟 dos sistemas estudados, os sistemas convencionais 𝑆7 e 𝑆8 (ALLEGRETTI, 

2018) foram mais eficientes na produção de energia em joules do que os sistemas 

alternativos. De acordo com Brown e Ulgiati (2005), a 𝑇𝑟 pode desempenhar a função 

de indicador de eficiência, considerando-se sistemas a partir das restrições do 

princípio da máxima empotência (LOTKA, 1922a, 1922b; ODUM, 1983). Neste 

sentido, a 𝑇𝑟 quantifica a convergência de energia em produto e contabiliza a 

quantidade total de energia requerida para produzir um dado produto. Assim, a maior 

eficiência pode ser justificada a partir do maior volume de energia convergida em 

produto (carne) em um menor espaço de tempo e área. Como exemplo, de acordo 

com os dados, o sistema convencional (𝑆7) apresentou produção anual média de 

~180.000 kg de carne, enquanto o sistema integrado com maior sustentabilidade (𝑆5) 

e o sistema alternativo com maior eficiência (𝑆3) produziram anualmente apenas 

560kg e 8.863kg totais, respectivamente. Esta diferença pode ser justificada por dois 

caminhos: pelo caráter primário que a produção avícola apresenta nos sistemas 

convencionais, enquanto os sistemas integrados são mais diversificados em produtos, 

e desempenhando serviços como i.e. fertilização e controle de pragas, sendo parte de 

um todo. Outro caminho pode ser justificado pela intensificação do sistema de 

produção, justificada pelos indicadores zootécnicos apresentados (i.e. idade ao abate 

dos animais (~45 dias) e alta densidade (10,4 aves/m2), ou por indicadores em 

emergia, como a maior densidade em emergia. A densidade em emergia é uma taxa 

que considera a entrada total de emergia em um sistema para sua área total. Este 

índice descreve o fluxo de emergia agregado por unidade de área, refletindo a 
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intensificação do sistema de interesse. Como podemos observar, os sistemas 

convencionais (𝑆4, 𝑆7 e 𝑆8) apresentaram maiores valores quando comparados aos 

sistemas alternativos e integrados.  

 Em resumo, tanto o diagrama ternário quanto a relação 𝐸𝑆𝐼 vs 𝐺𝑃 

demonstraram ser importantes ferramentas algébricas e gráficas para auxiliar o 

tomador de decisão na escolha por opções de seu interesse (i.e. mais sustentável, 

maior eficiência, ou ambas). De acordo com a amostra de estudos selecionada, 

observou-se a formação de três grupos de sistemas avícolas: (i) sistemas 

convencionais, com maior eficiência produtiva e baixa sustentabilidade; (ii) sistemas 

alternativos com baixa sustentabilidade e baixa eficiência produtiva; e (iii) sistemas 

integrados com sustentabilidade de moderada a alta e com eficiência de baixa a 

moderada. Além disso, observou-se que os sistemas de produção avícola 

convencionais e alternativos são majoritariamente dependentes de recursos 𝐹 que, 

em sua maioria, correspondem à entrada de ingredientes utilizados nas dietas. Com 

isso, opções como (i) produção de ingredientes vegetais internos ao sistema ou em 

parceria com áreas agrícolas vizinhas; (ii) integração entre sistemas animal-vegetal; 

ou ainda (iii) introdução de dietas mais heterogêneas em ingredientes, são possíveis 

caminhos para uma intensificação sustentável da agricultura, de modo a aumentar a 

produtividade a partir de maior rendimento. 

 

5.3. CONCLUSÃO 

 

 Sistemas convencionais são mais eficientes, no entanto, com menos 

sustentabilidade a longo prazo, quando comparados a sistemas alternativos. Sistemas 

integrados apresentam alta sustentabilidade e eficiência moderada, sugerindo ser a 

melhor opção para uma produção avícola a longo prazo. Sistemas avícolas são 

majoritariamente dependentes de recursos pagos, principalmente ingredientes 

destinados a dietas. Assim, opções como produção de ingredientes vegetais no 

sistema ou em parceria, integração entre sistemas animal-vegetal ou introdução de 

dietas mais heterogêneas em ingredientes, são possíveis caminhos a serem 

considerados e discutidos pelos tomadores de decisão para uma intensificação 

sustentável da agricultura. 
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6. CAPÍTULO V – ARTIGO II: 

O CÁLCULO DO CUSTO ECONÔMICO EM SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE 

FRANGOS DE CORTE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 
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RESUMO: Este estudo objetivou, a partir da análise de conteúdo bibliométrico, prover 
uma visão geral sobre o cálculo do custo econômico, bem como a finalidade de sua 
utilização e inserção no contexto da produção de frangos de corte, a partir da literatura 
científica. Para tanto, foi utilizada uma análise quantitativa e revisão de uma amostra 
de artigos publicados entre os anos de 2000 e 2020. A seleção das amostras teve 
como fontes as bases de dados Web of Science, Scopus e Pubmed Central. De uma 
amostra de 70 artigos, 20 foram selecionados para o estudo. De acordo com a 
amostra, todos os estudos utilizaram o método de custeio fixo e variável para o seu 
desenvolvimento. Em 51,8% da amostra, os estudos apresentaram indicadores 
relacionados ao custo de produção (i.e., custo fixo, custo variável e custo total). Em 
30,4% da amostra, os estudos apresentaram indicadores de lucratividade do sistema 
produtivo. Países desenvolvidos apresentaram modelos com o intuito de analisar o 
custo econômico na implementação do bem-estar animal (BEA), enquanto países em 
desenvolvimento apresentaram modelos para avaliar o desempenho socioeconômico 
de suas produções. Quanto à finalidade, destaca-se o desenvolvimento de modelos 
com o objetivo de avaliar o desempenho socioeconômicos de diferentes tipos de 
sistemas de produção estabelecidos em países emergente em expansão da atividade; 
e outros desenvolvidos com o objetivo de avaliar a adoção de medidas e sistemas 
voltados para o BEA, considerando os impactos gerados sob uma óptica econômica 
em países industrializados, com produção de frangos de corte já consolidada. 
 

Palavras-chave: avicultura, custo de produção, desempenho socioeconômico, bem-

estar animal  

 

6.1. INTRODUÇÃO 

 

Modelos de cálculos para a avaliação do custo econômico são ferramentas que 

permitem conhecer a compatibilidade entre o valor empregado na aquisição de fatores 

de produção e o preço recebido pelo produto resultante do processo. Esta 

comparação permite: (i) inferir sobre a rentabilidade do produto; (ii) inferir sobre a 

viabilidade e atratividade econômica da atividade; (iii) auxiliar na tomada de decisões 

seguras e mais precisas; (iv) avaliar a viabilidade econômica do sistema produtivo; (v) 

escolher novas tecnologias; (vi) orientar formuladores de políticas públicas no que 

tange as ações de fomento ao desenvolvimento do setor agrário (SANTOS FILHO; 

TALAMINI, 2014).  

A construção de modelos de cálculo do custo econômico visa sistematizar de 

modo a permitir o estudo dos custos do sistema produtivo do frango de corte de forma 

holística, por vezes definindo as fronteiras do sistema como “da porteira para dentro”. 
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Por se tratar de um sistema produtivo, geralmente com elevado grau de organização 

e coordenação, que prepondera contratos entre agroindústrias e produtores (sistemas 

integrados) de modo geral, estes modelos contam com a inclusão de itens de custeio, 

que incluem desde mão-de-obra, energia elétrica, cama, calefação (i.e. gás natural, 

lenha, pellets), manutenção, seguro e mão-de-obra para apanha dos animais como 

responsabilidade do produtor (GIROTTO; SOUZA, 2005; SANTOS FILHO; TALAMINI, 

2014). Já pintos de um dia, ração, produtos veterinários, transporte e assistência 

técnica, como responsabilidade da agroindústria (GIROTTO; SOUZA, 2005), podendo 

apresentar variações a depender da agroindústria. Exemplos de modelos como estes 

foram descritos por Canever et al. (1996, 1997) no início dos anos 90, sendo 

precursores para os modelos continuados por instituições como a Embrapa Suínos e 

Aves (SANTOS FILHO et al., 1998; GIROTTO; SOUZA, 2005; MIELE et al., 2010a, 

2010b). Ainda atualmente esses modelos são utilizados como base tanto para 

avaliações mensais do custo de produção para frangos de corte e o acompanhamento 

de sua evolução (ICPFrango; EMBRAPA, 2020), quanto para avaliações técnicas de 

sistemas de produção convencionais com diferentes níveis tecnológicos (MIELE et al., 

2010b). 

Na literatura científica, o desenvolvimento e o uso de modelos de cálculos para 

a avaliação do custo econômico na produção de frangos de corte apresenta diferentes 

finalidades. Modelos têm sido empregados tanto para avaliação e comparação de 

sistemas de produção específicos (COBANOGLU et al., 2014; VAN HORNE, 2020), 

quanto para avaliar a competividade entre regiões do mundo (VAN HORNE; BONDT, 

2013; VAN HORNE, 2018) e o  desenvolvimento da atividade em diferentes países 

(VALDES; HALLAHAN; HARVEY, 2015; BOSCHLOO, 2020), bem como em áreas 

mais específicas que abordam os custos apenas em um setor do sistema produtivo, 

como o custo sanitário (GOCSIK et al., 2014; SHAH et al., 2021).  

 Estudos com o objetivo de sistematizar os diferentes itens de custo 

empregados em modelos de cálculos do custo econômico em sistemas de produção 

de frangos de corte são escassos na literatura científica. Além disso, não há 

informações sobre a finalidade da construção e aplicação destes modelos de forma 

sistematizada. Portanto, por meio da análise de conteúdo bibliométrico, este estudo 

teve como objetivo prover um panorama geral sobre os itens de custo utilizados no 

desenvolvimento do cálculo do custo econômico, bem como a finalidade de sua 
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utilização e inserção no contexto da produção de frangos de corte a partir da literatura 

científica. 

 

6.2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

6.2.1. Análise bibliométrica: definição do objetivo 

 

 A utilização da análise bibliométrica consistiu-se na avaliação quantitativa e 

na visualização da utilização do cálculo de custo econômico em sistemas de produção 

de frangos de corte, visando a obtenção de indicadores econômicos. A partir desta 

análise, foram obtidos dados referentes a: (i) número de publicações; (ii) citações; (iii) 

frequência de palavras-chave; (iv) países da publicação; (v) objetivos do estudo. Para 

os autores, o número de publicações ao longo dos anos, assim como sua fonte, reflete 

o aumento do interesse pela metodologia, bem como sua difusão por diferentes 

regiões. A frequência no uso de determinadas palavras-chave é utilizada como um 

direcionador para os temas de interesse para o uso da metodologia, o que pode ajudar 

a entender as contribuições de seu uso.  

 

6.2.2. Seleção da amostra e análise estatística 

 

 A seleção das amostras teve como fontes as bases de dados Web of Science, 

Scopus e Pubmed Central. As palavras-chave utilizadas foram: “broiler”, “variable 

cost”, “fixed cost” e “profitability” (“frango AND custo variável AND custo fixo AND 

lucratividade”), sendo consideradas palavras similares no momento das filtragens (i.e. 

“chicken”, “economic cost”, “economic analysis”). O conjunto de palavras foi utilizado 

de modo a filtrar estudos que objetivaram utilizar o cálculo do custo econômico para 

avaliar ou comparar indicadores econômicos oriundos de sistemas convencionais ou 

alternativos de produção de frango de corte.  

 A palavra “broiler” foi utilizada de modo a refinar as buscas por estudos 

desenvolvidos unicamente para sistemas de produção de frangos de corte. As 

expressões “variable cost” e “fixed cost” foram utilizadas de modo a restringir a busca 

por estudos que utilizaram e descreveram os itens de custo para o cálculo do custo 

econômico. Para os autores, a partir da estratégia utilizada foi possível filtrar estudos 
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Quadro 6.1. Protocolo de pesquisa utilizado para a análise 

 

Etapa Objetivos Materiais 

Coleta da 
amostra 

Coleta de artigos científicos revisados por 
pares utilizando as palavras-chave: “broiler”, 
“variable cost”, “fixed cost”, “profitability” e 
suas combinações, presentes no título e 
resumo para compor o corpus de análise. 

Bases de dados 
Web of Science, 
Scopus, e PubMed 
Central 

Tratamento 
da amostra 

Remoção de documentos duplicados MS-Excel 2016 

Indicadores 
descritivos 

Descrição dos indicadores pré-definidos e 
extraídos da amostra de documentos. 

VOSviewer (VAN 
ECK; WALTMAN, 
2014) e leitura 
pessoal 

Visualização 
das redes 

Identificação das conexões formadas pelos 
componentes da amostra. 

VOSviewer (VAN 
ECK; WALTMAN, 
2014) 

Análise dos 
resultados 

Descrição das informações relevantes 
obtidas pelas etapas “Indicadores 
descritivos” e “Visualização das redes.” 

 

 

que descreveram de forma mais detalhada a metodologia utilizada para a obtenção 

dos indicadores econômicos. Foram considerados artigos científicos revisados por 

pares, escritos em língua inglesa, compreendendo o período entre os anos 2000 e 

2021. O software VOSviewer 1.6.16 (VAN ECK; WALTMAN, 2014; ECK; WALTMAN, 

2020) foi utilizado para a análise das conexões formadas pelos componentes da 

amostra. 

 O VOSviewer é uma ferramenta que agrega técnicas quantitativas de análise 

para a elaboração e visualização de representações gráficas, permitindo algumas 

análises em rede a partir das relações entre os termos, que podem ter links (atributos 

da relação) por meio de análises de co-ocorrência, coautoria, citação, cocitação e 

acoplamento bibliográfico. Algumas bases científicas podem ser usadas para criação 

das redes, sendo elas: Web of Science, Scopus, Dimensions e PubMed (ECK; 

WALTMAN, 2020).  

 Ainda segundo Van Eck and Ludo Waltman (2014), a matriz de co-ocorrência 

é utilizada em três etapas que consistem numa: 1) matriz de similaridade, 2) aplicação 

de técnicas de mapeamento, e 3) tradução, rotação e reflexão do mapa. Assim, a 

medida de co-ocorrência é determinada através de uma medida conhecida como 
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“força de associação” ou “índice de proximidade”, que pode ser exemplificada pela 

equação: 

𝑆𝑖𝑗 =
𝐶𝑖𝑗

𝑊𝑖𝑊𝑗
 

 

em que: 𝐶𝑖𝑗 = Número de co-ocorrências dos itens “𝑖” e “𝑗”; 

“𝑊𝑖” e “𝑊𝑗” = número total de ocorrências dos itens ou co-ocorrências. 

 

 Sendo bastante útil em contextos em que existe um grande número de artigos 

e conhecimento agregado, essa metodologia, portanto, permite a produção e a 

visualização dessas redes com análises pautadas numa intepretação em que quanto 

maior o número de itens vizinhos e menor a distância e o ponto de interesse, maior é 

a densidade do item. Assim, são gerados também a leitura de clusters, determinados 

a partir de cores diferentes e a proximidade, que são calculadas a partir das relações 

entre citações, termos e referências, conforme a preferência do pesquisador (ECK; 

WALTMAN, 2020).  

 

6.2.3. Análise de conteúdo 

 

A análise de conteúdo é um método de pesquisa que visa descrever informações 

de forma objetiva, sendo uma técnica efetiva para examinar uma amostra de 

documentos de modo sistematizado (SEURING; GOLD, 2012; SEKARAN; BOUGIE, 

2016). A partir da análise de conteúdo, é possível filtrar palavras formando categorias 

(ELO; KYNGÄS, 2008) bem como analisar quantitativamente o conteúdo. A análise 

de conteúdo é dividida em quatro etapas: definição dos objetivos; seleção da amostra; 

construção das categorias; e análise estatística (HE et al., 2020). 

 

6.2.3.1. Definição dos objetivos 

Neste estudo, uma análise quantitativa foi utilizada para avaliar os interesses dos 

pesquisadores no desenvolvimento de modelos de cálculo do custo econômico 

voltados à produção de frangos de corte. O interesse dos pesquisadores foi estimado 

a partir da quantificação da frequência das palavras-chave e consequente discussão 

dos principais tópicos. Para o autor, a maior frequência das palavras-chave reflete os 
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principais motivos e interesses dos pesquisadores para o desenvolvimento de 

modelos de cálculo de custo econômico, bem como a principal motivação para a sua 

utilização.  

 

6.2.3.2. Seleção da amostra 

A amostra utilizada para a análise de conteúdo foi a mesma utilizada na análise 

bibliométrica. A partir da amostra coletada (n = 70), foram realizadas as filtragens a 

partir dos títulos (filtro 1) e leitura dos resumos (filtro 2) e, posteriormente, a retirada 

de artigos não-relevantes. Artigos que não apresentaram os itens de custo 

devidamente descritos ou que apresentaram avaliações parciais ou empregadas em 

outros sistemas de produção avícola (i.e., produção de ovos) foram excluídos das 

análises. Como resultado, foram selecionados 19 artigos para a análise de conteúdo. 

Aos trabalhos selecionados, foram atribuídos números como códigos para 

identificação. A lista dos trabalhos pode ser conferida no Material suplementar B.  

 

6.2.3.3. Construção das categorias 

A construção das categorias foi desenvolvida em tópicos construídos a partir da 

frequência de ocorrência das palavras-chave extraídas dos artigos selecionados. O 

número de ocorrências foi avaliado a partir do software VOSviewer 1.6.16 (VAN ECK; 

WALTMAN, 2014; ECK; WALTMAN, 2020). Como padrão para a análise, foi 

determinado o número mínimo de ocorrência de palavras-chave nos artigos 

selecionados igual a três (n total = 09 palavras-chave; “weights = occurences”); 

número mínimo de três citações por autor (n total = 23 autores; “weights = citations”); 

e número mínimo de dois documentos por país (n total = 07 países; “weights = 

citations”). Para os autores, justifica-se avaliar a frequência com que ocorrem 

determinados termos usados como palavras-chave, para que se entenda o propósito 

da construção dos modelos matemáticos para o cálculo do custo econômico. A 

avaliação do número de coautoria realizada por determinados pesquisadores justifica-

se com a finalidade de serem determinadas as principais instituições e grupos de 

pesquisa envolvidos na construção de modelos. 

 

6.3. RESULTADOS 
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Os termos “Animal welfare”, “Economics”, “Animal husbandry” e “Stocking 

density” ocorreram com maior frequência na amostra de estudos selecionados que 

propuseram modelos de cálculo do custo econômico para sistemas de produção de 

frangos de corte (Figura 6.1-A). O termo “Controlled study” aparece correlacionado a 

termos como “Stocking density”, “Netherland”, “Animal welfare” mais recentemente 

(Figura 6.1-B). 

 

 

Figura 6.1. Rede de conexão (A) e período de ocorrência em anos (B) entre palavras-

chave obtidas a partir de amostra de trabalhos científicos revisados por pares e 

publicados em periódicos que propuseram modelos de cálculo do custo econômico na 

produção de frangos de corte  

 

 Holanda, Nigéria e Turquia apresentaram a maior ocorrência de citações 

(Figura 6.2). Países como i.e., Dinamarca, Bélgica, Finlândia, China e Estados Unidos 

apresentaram um estudo cada. 



129 

 

 

 

 

Figura 6.2. Ocorrência de citações por país obtidas a partir de amostra de trabalhos 

científicos revisados por pares e publicados em periódicos que propuseram modelos 

de cálculo do custo econômico na produção de frangos de corte 

 

 Houve maior ocorrência de citação de trabalhos provenientes de instituições 

europeias como a Wageningen University, representada por autores como Helmut W. 

Saatkamp, Éva Goksic, Ingrid C. de Jong e colaboradores, e a Ghent University 

representada por Filiep Vanhonacker, Wim Verbeke e colaboradores (Figura 6.3); bem 

como instituições africanas, como a Federal University of Technology, representada 

por T. T. Amos, e a Delta State University, representada por Christopher O. Chukwukji 

e colaboradores. 
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Figura 6.3. Rede de citações obtidas a partir de amostra de trabalhos científicos 

revisados por pares e publicados em periódicos que propuseram modelos de cálculo 

do custo econômico na produção de frangos de corte 

 

1Department of Agricultural Economics and Extension, Delta State University, Asaba, Delta State, 

Nigeria; 2Department of Agricultural Economics, Federal University of Technology, Akure, Ondo State, 

Nigeria; 3Business Economics Group, Wageningen University, Wageningen, the Netherlands; 

4Wageningen UR Livestock Research, Wageningen, the Netherlands; 5Ghent University, Department of 

Agricultural Economics, Ghent, Belgium. 

 

 Os itens de custo listados foram: i) para custo variável: pintos de um dia, 

ração, cama, calefação, energia elétrica, combustível, tarifa de água, serviços 

veterinários, transporte, mão-de-obra, mão-de-obra para o carregamento, 

manutenção, seguros e taxas, assistência técnica, eventuais; ii) para custo fixo: mão-

de-obra, depreciação das instalações, depreciação de equipamentos, remuneração 

sob capital de giro, instalação e equipamentos, remuneração sob capital investido, 

remuneração da terra (Tabela 6.1). 

Em 30,4% da amostra, os estudos apresentaram indicadores de lucratividade do 

sistema produtivo (Tabela 6.2). Em 51,8% da amostra, os estudos apresentaram 

indicadores relacionados ao custo de produção (i.e., custo fixo, custo variável e custo 

total). Em 10,7% da amostra, os estudos apresentaram indicadores de taxas (i.e taxa 

interna de retorno). Em 38,1% da amostra, as pesquisas tiveram como objeto de 

estudo um único tipo de sistema, enquanto 33,3% compararam diferentes tipos de 

sistemas (i.e., produção convencional vs produção orgânicos; modelos de 

organização vertical vs produção individual; pequenos produtores vs grandes 

produtores) e 23,8% tiveram como objetivo avaliar as implicações econômicas da 

adoção de medidas que visam aumento do BEA (i.e., redução da densidade de 

alojamento).  
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Tabela 6.1. Itens que compõem o custo econômico na produção de frangos de corte de acordo com a literatura científica 

 1 2 3 4 7 11a 13b 15c 16d 17e 18 19 20f 21g 22 23h 24i 26 27 28j 

1- CUSTOS VARIÁVEIS       X                              

Pintos X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X 

Ração X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Cama  X X  X X    X   X X X X X   X 

Calefação  X X         X X X       

Energia elétrica X X X   X  X  X  X X X X X X X   

Combustível      X               

Tarifa de água   X   X        X X  X   X 

Serviços veterinários  X X  X X  X X X X X X X X X X X X X 

Transporte   fixo      X X  X  X X X     

Mão-de-obra (diarista) X X X     X X X X  X  X X X  X  

Mão-de-obra no carregamento     X    X           X 

Manutenção  fixo fixo   X   X     X  X     

Seguros e taxas  X           X X       

Assistência técnica   X         X     X    

Eventuais     X   X X   X    X   X  

2- CUSTOS FIXOS    X                 

Mão-de-obra (registrado)     X X X     X     X X   

Depreciação das instalações  X X  X  X X   X  X X       

Depreciação de equipamentos X X X  X   X   X  X X       

Remuneração sob capital de giro 
   

 
   X  X      

X 
X 

X 
X   

para instalação e equipamentos     

Remuneração sob capital de giro          X         X  

Remuneração da terra X X X  X X X X X X X X X X X X X    

CUSTO TOTAL = (1 + 2)                     
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1Arslan et al. (2018), 2Cobanoglu et al. (2014), 3Ike e Ugwumba (2011a), 4Chukwuji et al. (2006), 7Vissers et al. (2019), 11Mahmood et al. (2019), 13Jones et al. 

(2020), 15Ganesh e Rai et al. (2006), 16Abdurofi et al. (2017), 17Rana et al. (2012), 18Amos (2006), 19Chen et al. (2020a), 20Gócsik et al. (2014), 21Gócsik et al. 

(2016), 22Oluwatayo et al. (2016), 23Akhter et al. (2009), 24Al-Sharafat (2016), 26Tandoğan e Çiçek (2016), 27Etuah et al. (2020); 28Verspecht et al. (2011). 

 

fixo: item descrito pelo autor como custo fixo;  

 

Demais custos declarados: a aluguel da terra (custo fixo), mão-de-obra não-registrada (custo variável), outros custos (custo variável); b = outros custos (custo 

variável), despesas gerais (custo fixo); c = custo de juros (custo fixo); d = mão-de-obra (custos fixo e variável); e = mão-de-obra (custos fixo e variável), mão-de-

obra familiar (custo variável); f serviço de coleta de carcaças; g custos gerais e distribuição de dejetos, custo de distribuição dos dejetos; h = mão-de-obra/dia; i  

limpeza e desinfecção; j disposição dos dejetos 
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Tabela 6.2. Principais objetos de estudo, pontos principais das análises e indicadores 

utilizados em estudos que propuseram modelos de cálculo do custo econômico na 

produção de frangos de corte 

 

ID Objeto de estudo* Indicadores utilizados‡ 

1 Sistema único P, TC, Ri, RVc, RFc, Cto 

2 Comparação de sistemas P, Vc, Fc, Nm 

3 Sistema único P 

4 Sistema único Aie 

7 BEA TC, Cef 

11 Comparação de sistemas P, Ri, Cp, Vc, Bp 

13 BEA TC 

15 Comparação de sistemas Fc, Vc, TC, Ni 

16 Sistema único Fc, Vc, Ni, IOr  

17 Sistema único Fc, Vc, TC, Ni, Gi 

18 Sistema único P 

19 BEA P, TC 

20 Outros HCc 

21 BEA Cef 

22 Sistema único Gi, TC 

23 Comparação de sistemas Gi, TC 

24 Comparação de sistemas Npv, Irr, BC 

26 Comparação de sistemas Fc, Vc, TC 

27 Sistema único Aie 

28 BEA P 
1Arslan et al. (2018), 2Cobanoglu et al. (COBANOGLU et al., 2014), 3Ike e Ugwumba (2011a), 4Chukwuji 

et al. (CHUKWUJI et al., 2006), 7Vissers et al. (2019), 11Mahmood et al. (2019), 13Jones et al. (2020), 

15Ganesh et al. (GANESH KUMAR; RAI, 2006), 16Abdurofi et al. (ABDUROFI et al., 2017), 17Rana et al. 

(2012), 18Amos (2006), 19Chen et al. (2020a), 20Gócsik et al. (2014), 21Gócsik et al. (2016), 22Oluwatayo 

et al. (2016), 23Akhter et al. (2009), 24Al-Sharafat (2016), 26Tandoğan e Çiçek (2016), 27Etuah et al. 

(2020); 28Verspecht et al. (2011). 

 

*Sistema único: avaliação de um único sistema ou situação; sem comparação, apenas descrição; 

Comparação de sistemas: comparação de dois ou mais sistemas simultaneamente (i.e. escala de 

produção; sistema alternativos e convencionais); BEA: avaliação dos efeitos da adoção de medidas 

visando maior bem-estar animal correlacionadas aos aspectos econômicos; Outros: avaliação do “custo 

dos cuidados com a saúde”20. 
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‡Em que ID: Código de identificação dos estudos selecionados; P = lucratividade, TC = custo total, Ri 

= taxa de retorno do investimento; RVc = taxa de retorno sobre os custos variáveis, RFc = taxa de 

retorno sobre os custos fixos, Cto = faturamento, Vc = custos variáveis, Fc = custos fixos, Ni = 

rendimento líquido, Cef = custo-eficiência, Cp = período de recuperação do capital, Bp = ponto de 

equilíbrio, Gi = rendimento bruto, HCc = custo com saúde, IOr = taxa de entrada-saída, Npv = valor 

presente líquido, Irr = Taxa interna de retorno; BC = taxa de custo-benefício; Aie = eficiência ou 

ineficiência alocativa. 

 

6.4. DISCUSSÃO 

 

6.4.1. Os itens do custo variável 

 

Nesta seção serão apresentadas, de modo geral, o valor percentual de 

participação dos itens de custo no custo total de produção. Os itens de custo que 

compõem os modelos para o cálculo do custo econômico são diversos. De acordo 

com a amostra selecionada, 100% e 95% dos estudos apresentaram ração e pintos 

de um dia como itens de custo, respectivamente. Arslan et al. (2018) demonstraram 

que 50,3% dos custos totais foram representados pelos custos com ração. Para 

Cobanoglu et al. (2014), o custo com alimentação e pintos de um dia representaram 

53,8% e 6,31%; e 48,1% e 12,1% para sistemas de produção orgânico e convencional, 

respectivamente. Para Ahkter et al. (2009), os custos com ração ficaram entre 60-64% 

do custo de produção total, apresentando o mais alto custo do pinto de um dia dentro 

da amostra selecionada, indo de 23,1% a 24,7%. Chen et al. (2020a), estudando o 

bem-estar animal na China, encontraram custo com alimentação entorno de 60-70% 

e pintos de um dia de 17 a 18%. Valor semelhante foi encontrado por Oluwatayo et al. 

(2016), que evidenciaram que 70,6% e 15,1% dos custos de produção foram oriundos 

dos custos com ração e pintos de um dia, respectivamente. Para os autores, altos 

custos com a ração tornam os pequenos produtores, muitas vezes, incapazes de obter 

lucro, o que os leva a aumentar o preço de venda, reduzindo o volume de vendas e 

contribuindo para a insegurança alimentar em países em desenvolvimento. Em geral, 

as dietas convencionais são baseadas em milho e coprodutos de soja e 

consequentemente, são influenciadas pela flutuação dos preços dos ingredientes, 

uma vez que energia e aminoácidos são, atualmente, fontes com maior impacto no 

custo de alimentação de monogástricos de interesse comercial (PATIENCE, 2013). 
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Considerações acerca da idade para o abate também devem ser ponderadas, visto 

que, a depender do sistema de produção, um volume incremental de ração será 

necessário até a saída do lote (COBANOGLU et al., 2014). Deve-se considerar, ainda, 

os problemas que levem a uma menor eficiência na conversão alimentar, i.e., doenças 

gastrointestinais, que resultam em aumento do consumo de ração e 

consequentemente, aumento no custo com alimentação (GOCSIK et al., 2014). 

O item de custo “serviços veterinários” foi apresentado em 85% da amostra 

selecionada, englobando itens correlacionados a sanitização, limpeza, além de 

produtos utilizados diretamente na saúde dos animais (i.e quimioterápicos). Em geral, 

a porcentagem de participação dos custos com serviços veterinários sobre o custo 

total foi baixa. Ike & Ogwumba (2011a) relataram que somente 2,2% dos custos de 

produção foram relacionados ao custo de serviços veterinários, enquanto para Akhter 

et al. (2009) o custo variou entre 3,9% e 5,5%. De acordo com Gócsik et al. (2014), os 

custos com “assistência à saúde” na produção de frangos de corte têm uma função 

menor quando comparado aos outros custos de produção, tais como ração e pintos 

de um dia.  

A “mão-de-obra” foi dividida em três fontes distintas: como item de custo 

variável em 60% dos estudos avaliados, como item de custo fixo em 30% dos estudos 

avaliados, e como serviço de apanha e carregamento das aves em 15% dos artigos 

selecionados. A mão-de-obra variável foi caracterizada por trabalhadores 

temporários, sem vínculo empregatício (diaristas). Para Ike & Ugwumba (2011a), o 

custo com mão-de-obra variável representou 0,8% do custo total. Já para Cobanoglu 

et al. (2014), a mão-de-obra variável representou 1% a 6,7%. Chen et al. (2020a) 

introduziram em seu modelo fontes variáveis e fixas de mão-de-obra. Segundo os 

autores, o custo com mão-de-obra variável variou de 0% a 1,1%, enquanto o custo 

com a mão-de-obra fixa variou entre 0,2% e 4,2%. Já Mahmood et al. (2019), 

utilizando método semelhante, identificaram que o custo da mão-de-obra variável 

representou 2,4% enquanto a mão-de-obra fixa variou de 0,9% a 2,9% do custo total. 

De acordo com Cobanoglu et al. (2014), sistemas de produção orgânicos são mais 

exigentes em mão-de-obra. Além disso, o número de aves manejadas pela mão-de-

obra em sistemas alternativos menos adensados é menor do que em sistemas 

convencionais. Somado a isso, trabalhos adicionais i.e., fornecimento de grãos e 

controle de acesso à área externa, podem impactar no aumento do custo com mão-
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de-obra (GOCSIK et al., 2016). Outros fatores como grau de automação da granja e 

o nível de trabalho familiar também contribuem para uma maior ou menor margem 

percentual do custo de produção para a mão-de-obra (COBANOGLU et al., 2014). 

A “cama” foi relatada como item de custo em 55% dos estudos. Em geral, os 

custos com a cama apresentaram baixa participação no custo total de produção. Para 

Cobanoglu et al. (2014), a cama representou 1,3% e 1,6% nos custos de produção de 

sistemas orgânico e convencional. Esta cama pode se tornar fonte de receita para o 

produtor. Para Al-Mamun Rana et al. (2012), a receita proveniente da cama 

representou 0,3% da receita bruta total. 

“Energia elétrica” foi relatada em 65% dos estudos analisados. De modo geral, 

o custo com energia elétrica apresentou < 2% mesmo quando somada a outros fatores 

de produção, i.e. água e a gastos eventuais (ambos apresentados em 30% da amostra 

selecionada) (GANESH KUMAR; RAI, 2006; AKHTER; RASHID; UDDIN, 2009; IKE; 

UGWUMBA, 2011a; ARSLAN et al., 2018; CHEN et al., 2020a). No entanto, 

Cobanoglu et al. (2014) observaram que em sistemas orgânicos a energia representou 

menor valor (0,4%) quando comparado a sistemas de produção convencionais (3,5%). 

“Aquecimento” foi relatado em 30% dos estudos. A depender da região, 

diferentes fontes de aquecimento podem ser utilizadas. Mahmood et al. (2019) 

encontraram o custo com o gás representando 2,8% do custo total de produção. De 

acordo com os resultados propostos pelos autores, é possível identificar um aumento 

de 1,3 pontos percentuais no custo com o item à medida em que o número de aves 

aumentou de 50 mil para mais de 100 mil aves, saltando de 2,2% para 3,5%. Para 

Chen et al. (2020a), o custo com aquecimento apresentou valor médio de 1,7% do 

custo total.  

 “Transporte” esteve presente em 35% dos estudos selecionados. Em geral, o 

custo representou menos de 2% do custo total  de produção (AKHTER; RASHID; 

UDDIN, 2009; IKE; UGWUMBA, 2011a; AL-MAMUN RANA; RAHMAN; SATTAR, 

2012; ABDUROFI et al., 2017). No entanto, Chen et al. (2020a) observaram valores 

entre 2,2% a 2,7% do custo total quando consideraram os custos para transporte de 

ração e aves. 

 “Manutenção” foi descrita em 30% dos trabalhos estudados. Destes, metade 

dos estudos descreveram o item como custo fixo e a outra metade como variável. De 

modo geral, o custo com manutenção representou entre 0,3% e 0,6% do custo total 
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de produção (AKHTER; RASHID; UDDIN, 2009; IKE; UGWUMBA, 2011a; 

COBANOGLU et al., 2014; ABDUROFI et al., 2017; MAHMOOD; JEBARA; KHATER, 

2019). 

 

6.4.2. Os itens do custo fixo 

 

 “Depreciação de instalações e equipamentos” esteve presente em 40% dos 

artigos selecionados. De acordo com Ganesh and Rai (2006), os custos com a 

depreciação de instalações e equipamentos, quando somados, representaram 1,6% 

do custo total. Este valor está próximo daquele apresentado por Ike & Ugwumba, que 

relataram 1,8% dos custos de produção referentes à depreciação de instalações e 

equipamentos. No entanto, Cobanoglu et al. (2014) observaram que os custos com a 

depreciação de instalações e equipamentos foram maiores para o sistema de 

produção orgânico (0,4%) quando comparado ao sistema de produção convencional 

(0,2%), sendo menor que os citados anteriormente, o que é corroborado por Gócsik 

et al. (2016) que sugerem maior custo fixo para sistemas alternativos, uma vez que 

estes apresentam maior custo com depreciação e juros para instalações e 

equipamentos.  

 Em 25% dos artigos selecionados o custo com “juros de instalações e 

equipamentos” foram considerados. Para Al-Mamun Rana et al. (2012), os custos com 

ferramentas e equipamentos representou 0,3% do custo total de produção, enquanto 

para Ganesh and Rai (2006), o custo com os juros do capital investido apresentou 

valor médio de 4,1%. No entanto, de acordo com os dados do último estudo, é possível 

observar um ganho de escala na produção, uma vez que produções maiores 

apresentaram redução de 1,3 pontos percentuais para este item. Já para Akhter et al. 

(2009), a porcentagem do custo total referente aos juros para capital investido foi de 

3,2%. Outros custos relatados foram combustíveis (6,3%), seguros e taxas (18,1%) e 

assistência técnica (18,1%). 

 

6.4.3. Aplicação dos modelos de cálculo de custo econômico 

 

De acordo com a amostra selecionada, os estudos abordaram sistemas de 

produção de frangos de corte que vão desde sistemas convencionais em diferentes 
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escalas de produção (IKE; UGWUMBA, 2011a; AL-MAMUN RANA; RAHMAN; 

SATTAR, 2012; OLUWATAYO; MACHETHE; SENYOLO, 2016; ABDUROFI et al., 

2017; CHEN et al., 2020a); à comparação com sistemas alternativos, como i.e. 

backyard (AMOS, 2006) e orgânicos (COBANOGLU et al., 2014), em diferentes 

países, como i.e. Turquia, Nigéria e Índia. A amostra apresentou também estudos que 

tiveram como objetivo avaliar o impacto econômico a partir da implementação de 

medidas voltadas para aumentar o nível de bem-estar animal (animal welfare-friendly; 

23,8% da amostra) (VERSPECHT et al., 2011; GOCSIK et al., 2014, 2016; CHEN et 

al., 2020b), estes mais concentrados em países da EU, como i.e. Bélgica com grande 

participação da Holanda. Diante disto, pode-se notar a partir dos resultados 

apresentados na Figura 28-A, a formação de dois clusters: (i) grupo formado por 

palavras-chave relacionadas ao desenvolvimento de estudos controlados; e outro (ii) 

relacionado à estudos de campo. O primeiro cluster, de acordo com os resultados 

referentes à linha temporal apresentados na Figura 28-B, diz respeito a estudos 

publicados mais recentemente, visando avaliar o BEA a partir de estudos controlados, 

desenvolvidos principalmente em países da EU, como Bélgica e Holanda 

(VERSPECHT et al., 2011; GOCSIK et al., 2014; VISSERS et al., 2019; CHEN et al., 

2020a; JONES et al., 2020), desenvolvidos a partir de 2011, sendo, em sua maioria, 

publicados a partir de 2017. Já o cluster diz respeito ao desenvolvimento de modelos 

matemáticos visando avaliar o desenvolvimento socioeconômico a partir da avicultura 

em determinadas regiões, sendo representados por estudos mais antigos (AMOS, 

2006; CHUKWUJI et al., 2006; AKHTER; RASHID; UDDIN, 2009). Deste modo, entre 

os anos de 2000 e 2019 pode-se evidenciar duas propostas para o desenvolvimento 

de modelos de cálculo do custo econômico: uma utilizada para avaliar a relação BEA-

custo de produção e outra para avaliar o desempenho socioeconômico na produção 

de frangos de corte. Há duas possíveis razões para a ocorrência dos fatos. Nos anos 

recentes, o tema “bem-estar animal” (BEA) tornou-se zona de debate na sociedade 

industrializada (VERSPECHT et al., 2011). Neste sentido, países integrantes da UE 

há mais de 40 anos vêm discutindo sobre o tema, comprometendo-se a melhorar as 

condições dos animais produzidos em fazendas por meio de regras gerais, com 

importante passo culminando na Council Directive 98/58/ECA, de 1998 (EUROPEAN 

COMISSION, 2021a). Aliado à sucessiva pressão de consumidores sobre a indústria 

animal por produtos que sejam originados respeitando o BEA (BLOKHUIS et al., 
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2003), estudos correlacionados a essa área ganharam cada vez mais espaço, 

tornando-se base científica à medida que importantes decisões políticas foram sendo 

tomadas (BROOM, 2011). Com relação à produção de frangos de corte, o foco na 

máxima produção e máxima eficiência produtiva levaram o sistema produtivo a 

condições extremas de criação, como alta densidade de alojamento. A partir da 

perspectiva centralizada nos humanos, em que aspectos da vida natural são 

principalmente considerados (VANHONACKER et al., 2008a) as altas densidades de 

alojamento foram duramente criticadas por trazer um aspecto negativo ao BEA das 

aves (VANHONACKER; VERBEKE, 2009). A partir da Council Directive 2007/43/CE 

a EU estabeleceu regras tendo como principais objetivos a redução da superlotação 

em granjas avícolas, impondo uma densidade de alojamento máxima, além de 

especificar exigências referentes a cama, luminosidade, alimentação e ventilação 

(EUROPEAN COMISSION, 2021b). Por sua vez, a redução da densidade de 

alojamento tem sido correlacionada tanto à melhoria no desempenho zootécnico de 

frangos de corte (ESTEVEZ, 2007), quanto ao aumento nos custos de produção, uma 

vez que leva a maiores entradas de fatores (i.e., trabalho e ração), bem como a 

redução da produtividade, devido à redução no número de animais alojados 

(SCAHAW, 2000). Com isso, a partir da Council Directive 2007/43/CE houve um 

aumento no interesse pela relação BEA-custo de produção e no desenvolvimento de 

modelos de cálculo do custo econômico por países membro da União Europeia, tais 

como Reino Unido (SHEPPARD; EDGE, 2005), Bélgica (GABRIELS; GIJSEGHEM, 

2006) e Holanda. De modo geral, os modelos de cálculo econômico desenvolvidos 

para avaliar a relação BEA-custo econômico se ocuparam em sua maioria em 

apresentar como as medidas para melhoria no BEA impactariam no custo de 

produção, o que justifica a presença da expressão “cost” entre as principais palavras-

chave. Além disso, indústrias produtoras de frangos de cortes na EU precisam cumprir 

com rigorosas legislações relacionadas a BEA, dentre outras, confiando custos extras 

ao setor enquanto países fora da EU não apresentam a mesma legislação extensiva 

(VAN HORNE, 2018). Assim, o estudo dos custos econômicos acerca de medidas 

para implementar BEA são, acima de tudo, uma necessidade para manter a 

competitividade da produção frente a outros países que não possuem legislações tão 

rigorosas. Dentre os grupos de pesquisa provenientes da amostra, destacam-se 

instituições holandesas, tais como as escolas de “Business Economics” e “Livestock 
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Research” da Wageningen University, apresentando intensa participação no 

desenvolvimento de modelos de cálculo de custo econômico, representada por nomes 

como Helmut W. Saatkamp, Éva Goksic, e Ingrid C. de Jong, participando no 

desenvolvimento de estudos na própria instituição e em parcerias com outras.  

 Se por um lado, a amostra selecionada apresentou estudos que visavam 

comparar a relação BEA-custo de produção, por outro, a amostra apresentou estudos 

que propuseram o desenvolvimento de modelos para o cálculo do custo econômico 

com a finalidade de avaliar o desempenho da produção de frangos de corte em países 

em desenvolvimento e com produção em franca expansão, tais como Índia, 

Bangladesh, Malásia, Paquistão, Turquia, África do Sul e Nigéria. De acordo com 

dados da FAO, estes países apresentaram taxa de crescimento anual médio de 6,5% 

para produção, e 30,7% para exportação de carne de frango entre os anos de 2000 e 

2019; enquanto a EU apresentou taxa de crescimento anual de 2,4% e 5,2% para 

produção e exportação no mesmo período, respectivamente. Para os autores estas 

informações sustentam a afirmação de franca expansão da produção de frangos nos 

países mencionados. O objetivo para a construção dos modelos tem finalidades 

variadas, mas sempre abordando o aspecto socioeconômico da produção, desde 

sistemas de criação diferentes em tamanho e estilo (convencional e alternativos, 

empresas ou pequenos produtores) até seus sistemas organizacionais (integrados ou 

individuais). Diferentemente do outro grupo, o cálculo do custo de produção foi um 

dentre outros indicadores, tais como, margem bruta e margem líquida, que foram 

amplamente avaliados. Neste grupo, as publicações apresentaram-se mais difusas 

em autoria e fontes. Escolas como o “Department of Agricultural Economics and 

Extension, Delta Station University” e da Federal University of Technology, ambas na 

Nigéria, tiveram grandes contribuições para o desenvolvimento de trabalhos. 

 Em resumo, a partir da amostra selecionada, a proposição de cálculos do 

custo econômico na literatura científica apresentou dois caminhos: (i) o desempenho 

socioeconômico da produção e (ii) a avaliação da relação BEA-custo de produção. No 

primeiro caso, percebe-se países em industrialização, que buscam o desenvolvimento 

e representatividade de sua produção de frangos de corte no cenário mundial. No 

segundo caso, percebe-se a influência de países industrializados, com sua produção 

de frangos de corte consolidada, que apresentam preocupações acerca do BEA como 

um avanço na produção animal, bem como rigorismo da legislação regional local. Para 



141 

 

 

 

atender tanto as demandas de seu mercado interno quanto a exportação, países 

emergentes adotaram práticas que facilitam a intensificação da produção. Estas 

práticas foram adotadas por países industrializados a partir de meados do Século XX 

(STEINFELD et al., 2006), estendendo-se por mais de 50 anos, o que gerou debates 

entorno dos impactos que elas teriam sobre o BEA (FOLEY et al., 2011) e o risco de 

sua perpetuação em países emergentes, colocando-os em uma posição vulnerável 

(KEYSERLINGK; HÖTZEL, 2015). De acordo com Keyserlingk e Hötzel (2015), caso 

os atores da cadeia produtiva e os cidadãos em países emergentes não comecem a 

questionar as práticas adotadas na produção agropecuária de seus países, seus 

setores agropecuários correm o risco de se tornarem insustentáveis. Seus produtores 

e os agentes das cadeias de suprimento correm risco econômico por possíveis 

reduções das exportações, além de gastos na readequação das instalações, caso 

sejam demandados por reformas para atendimento do BEA nas granjas. No entanto, 

apesar de ser um problema altamente pertinente em países emergentes, a 

preocupação com padrões de BEA estão reconhecidamente abaixo de preocupações 

como disponibilidade e qualidade das dietas, rendimento produtivo e controle de 

doenças (NIELSEN; ZHAO, 2012). Citando como exemplo a China, que apesar de 

apresentar um crescimento rápido da produção de frangos de corte nos últimos 40 

anos, apresenta a preocupação com o BEA como um tema ainda de pouco interesse 

para pesquisas, mesmo tendo seu público se tornado mais consciente nos anos 

recentes (VAN HORNE; ACHTERBOSCH, 2008). 

 

6.5. CONCLUSÃO 

 

 Quanto a finalidade, destaca-se: o desenvolvimento de modelos com o 

objetivo de avaliar os desempenhos socioeconômicos de diferentes tipos de sistemas 

de produção estabelecidos em países emergente em expansão da atividade; e outros 

desenvolvidos com o objetivo de avaliar a adoção de medidas e sistemas voltados 

para o BEA, considerando os impactos gerados sob uma óptica (econômicos) 

economica, em países industrializados, com produção de frangos de corte já 

consolidada. 
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7. CAPÍTULO VI – ARTIGO III: 

DESENVOLVIMENTO DE MODELO DE CÁLCULO DO CUSTO DE 

PRODUÇÃO E COMPARAÇÃO DO DESEMPENHO ECONÔMICO DA 

PRODUÇÃO DE FRANGOS DE CORTE CRIADOS EM SISTEMA ORGÂNICO 

E CONVENCIONAL  
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Desenvolvimento de modelo de cálculo do custo de produção e comparação 

do desempenho econômico da produção de frangos de corte criados em 

sistema orgânico e convencional 

 

RESUMO: O objetivo deste estudo foi  (i) desenvolver um modelo de cálculo do custo 
de produção para a produção de frangos de corte orgânico; e (ii) comparar seu 
desempenho econômico a um sistema de produção de frangos de corte convencional 
(𝑈𝑃𝑐) a partir de indicadores econômicos. Para a definição da unidade de produção 
representativa para frangos de corte em sistema orgânico (𝑈𝑃𝑟𝑂), foi aplicado um 
questionário semiestruturado ao corpo técnico de uma agroindústria produtora de 
frangos de corte em sistema orgânico para a mesorregião de Campinas, São Paulo, 
Brasil. Para 𝑈𝑃𝑐, procurou-se uma unidade de produção com pacote tecnológico 
semelhante a 𝑈𝑃𝑟𝑂. A comparação de 𝑈𝑃𝑟𝑂 e 𝑈𝑃𝑐 foi realizada a partir dos seguintes 
indicadores econômicos: custo total, receita total, renda líquida, margem bruta e renda 
familiar. Os principais custos de produção observados foram nutrição (68,5% e 
70,9%), pintos de um dia (12% e 8%) e mão-de-obra (5,7% e 7,7%) para 𝑈𝑃𝑐 e 𝑈𝑃𝑟𝑂, 
respectivamente. Tanto 𝑈𝑃𝑟𝑂 quanto 𝑈𝑃𝑐 apresentaram renda líquida negativa. 
Apesar de apresentar rentabilidade negativa, dois fatores podem ajudar a entender a 
manutenção do produtor na atividade: a renda familiar e/ou a percepção de valores 
intangíveis. Uma vez que a renda familiar não considera os custos com mão-de-obra 
familiar e depreciação de benfeitorias e equipamentos, o produtor pode experienciar 
uma sensação positiva dos indicadores econômicos que podem não corresponder à 
real situação do empreendimento. Por outro lado, a percepção de valores intangíveis, 
como, por exemplo, melhor bem-estar animal e saúde, podem ajudar a entender sua 
permanência. Dessa forma, apesar de não ser o foco deste estudo, a manutenção de 
produtores em sistemas de produção alternativos aos convencionais deve levar em 
conta uma abordagem multidisciplinar e multidimensional, que considere a percepção 
de valores intangíveis. 
 

Palavras-chave: avicultura alternativa; custo fixo; custo de produção; custo variável.  

 

7.1. INTRODUÇÃO 

 

 Nos últimos anos, os sistemas alternativos de produção animal vêm ganhando 

cada vez mais atenção por parte da opinião pública (DELSART et al., 2020; 

ALEXANDRE et al., 2021), quer seja por aspectos relacionados à segurança alimentar 

(JHA; BERROCOSO, 2015; HAQUE et al., 2020), ou por questões éticas ligadas ao 

bem-estar animal (VANHONACKER et al., 2008a). Estes aspectos são pouco 

priorizados em sistemas convencionais de produção animal (BRAY; ANKENY, 2017). 

Apesar de serem associados a sistemas com baixos rendimentos quando comparados 

a sistemas convencionais, sistemas orgânicos vêm demonstrando ser mais 
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ambientalmente amigáveis. No entanto, as percepções acerca da lucratividade são 

incertas (RIGBY; CÁCERES, 2001; REGANOLD; WACHTER, 2016; MULLER et al., 

2017).  

 De acordo com bases de dados, o interesse pela carne de frango orgânica 

vem demonstrando crescimento nos últimos anos. De acordo com dados da Eurostat 

(2021), a produção de frangos orgânicos em países europeus apresentou crescimento 

médio anual de 1% entre os anos de 2012 e 2019. Nos Estados Unidos, as vendas de 

carne de frango orgânico saltaram de USD 371,5 milhões para USD 1,12 bilhão entre 

os anos de 2012 e 2017 (NASS, 2021), aumento que representa um salto de 33% no 

total de vendas.  

 Vários aspectos podem ser relacionados ao aumento do consumo de frango 

orgânico. De acordo com a literatura científica, tanto as preocupações com a saúde 

pessoal e do meio ambiente (BJERKE, 1992) quanto o bem-estar animal e a 

palatabilidade da carne (GRUNERT; BREDAHL; BRUNSØ, 2004) são fatores que 

levam os consumidores a escolherem a carne orgânica em detrimento da carne 

produzida em sistema convencional. No entanto, os preços praticados por produtos 

orgânicos, por vezes, podem ser uma barreira que limitam ou impedem o seu consumo 

(CHEKIMA; CHEKIMA; CHEKIMA, 2019). De acordo com McEachern e Schröder 

(2002), consumidores de orgânicos que dão mais atenção a características visuais e 

ao preço, além de exigir mais atributos de qualidades intangíveis (i.e., segurança, 

saúde, bem-estar animal, biodiversidade) formam a base do mercado de orgânicos. 

Com isso, a fim de facilitar o consumo de alimentos orgânicos, produtores e o mercado 

devem rever seus custos de produção de modo a revisar seus preço de oferta para 

torna-los mais atrativos e acessíveis para consumidores, aumentando o volume de 

vendas e consequentemente beneficiando a ambos (CHEKIMA; CHEKIMA; 

CHEKIMA, 2019). Do ponto de vista econômico, visando atender aspectos legais ou 

para certificações de sistemas alternativos, a inclusão ou exclusão de determinadas 

práticas de manejo comumente empregadas na produção convencional, podem 

resultar em impactos econômicos negativos em sistemas de produção de frangos de 

corte orgânicos. De forma direta (i.e. redução da densidade animal (MCINERNEY, 

2004)) ou indireta (i.e. retirada de quimioterápicos com piora nos indicadores de 

desempenho zootécnico (JHA et al., 2019)), alterações nas práticas de manejo podem 
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comprometer a lucratividade do sistema produtivo, tornando-o menos eficiente que o 

sistema convencional de produção de frangos de corte.  

 Diversos estudos na literatura científica objetivaram avaliar economicamente 

a produção de frangos de corte criados em sistema convencional (GANESH KUMAR; 

RAI, 2006; AMOS, 2006; CHUKWUJI et al., 2006; AKHTER; RASHID; UDDIN, 2009; 

IKE; UGWUMBA, 2011b; VERSPECHT et al., 2011; AL-MAMUN RANA; RAHMAN; 

SATTAR, 2012; GOCSIK et al., 2014, 2016; COBANOGLU et al., 2014; 

OLUWATAYO; MACHETHE; SENYOLO, 2016; TANDOĞAN; ÇIÇEK, 2016; AL-

SHARAFAT, 2016; ABDUROFI et al., 2017; ARSLAN et al., 2018; MAHMOOD; 

JEBARA; KHATER, 2019; VISSERS et al., 2019; JONES et al., 2020; CHEN et al., 

2020b; ETUAH et al., 2020). De acordo com os estudos, o custo total varia 

dependendo dos fatores considerados nos cálculos propostos. No Brasil, os modelos 

de cálculo do custo econômico mais conhecidos foram desenvolvidos por Canever et 

al. (1996, 1997), sendo precursores para os modelos de Girotto e Souza (2005) e 

Miele et al. (2010c, 2010a, 2010b). Estes modelos são utilizados como base tanto para 

avaliações mensais do custo de produção para frangos de corte (ICPFrango; 

EMBRAPA, 2020) e avaliações técnicas na produção convencional (MIELE et al., 

2010b), quanto para avaliações da viabilidade econômica em pesquisas científicas 

(CALDAS, 2014; CALDAS et al., 2015; CALDAS; LIMA; LARA, 2019). No entanto, 

estudos que visam comparar economicamente a produção de frangos de corte criados 

em sistemas orgânicos e convencionais são escassos na literatura científica 

(BOKKERS; BOER, 2009; COBANOGLU et al., 2014). Nestes estudos, o desempenho 

econômico varia conforme o sistema de produção e a janela temporal adotada. O 

preço dos ingredientes convencionais e orgânicos, a idade para o abate e, 

consequentemente, o número de lotes por ano ditam o desempenho econômico do 

sistema.  

 O objetivo deste estudo foi (i) desenvolver um modelo de cálculo do custo de 

produção para a produção de frangos de corte orgânico e (ii) comparar seu 

desempenho econômico a um sistema de produção de frangos de corte convencional 

(𝑈𝑃𝑐). 
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7.2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 O estudo foi conduzido no Laboratório de Análises Socioeconômicas e 

Ciência Animal na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de 

São Paulo, Pirassununga, Brasil, entre os meses de outubro de 2020 a junho de 2021, 

aprovado sob o protocolo número 1303010221 pelo Comitê de Ética no Uso de 

Animais da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, da Universidade de São 

Paulo (CEUA-FMVZ/USP). 

 

7.2.1. Seleção do caso: Sistema orgânico de produção 

 

 A agroindústria escolhida localiza-se na mesorregião de Campinas, São 

Paulo, Brasil. Esta, apresenta-se em franca expansão, com taxas de crescimento 

acumulado de 500% nos últimos sete anos, tendo o frango orgânico importante 

participação no faturamento anual. A empresa em questão é considerada líder de 

mercado no segmento de frangos alternativos e é também a marca mais lembrada 

dentre as demais marcas pesquisadas no mesmo segmento. 

 A metodologia utilizada divide-se em duas etapas: i) definição da unidade de 

produção representativa (𝑈𝑃𝑟𝑂) para frangos de corte produzidos em sistema 

orgânico, definida a partir do corpo técnico da agroindústria e ii) indicação de 𝑈𝑃𝑟𝑂 

para estudo de caso, condizente com as características determinadas na primeira 

etapa.  

 As fronteiras da 𝑈𝑃𝑟𝑂 foram definidas como a área utilizada para a produção 

dos frangos de corte (𝑂𝑟𝑔â𝑛𝑖𝑐𝑜 = 𝑔𝑎𝑙𝑝ã𝑜 ∪ 𝑝𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒). A definição da 𝑈𝑃𝑟𝑂 foi obtida a 

partir da visão do corpo técnico da própria agroindústria estudada por meio de 

entrevistas realizadas de forma remota, a partir de questionário semiestruturado e 

seguindo os procedimentos propostos por Yin (2002), quais sejam: i) a formulação 

das questões do estudo; ii) as proposições (se houver); iii) a unidade de análise; (iv) 

a lógica que une os dados às proposições; e (v) os critérios para a interpretação das 

constatações. Para tanto, os técnicos foram questionados com relação a 

características tecnológicas contidas em uma 𝑈𝑃𝑟𝑂 (comedouros, bebedouros, 

sistema de climatização) bem como sobre manejos intrínsecos à produção e índices 

zootécnicos da produção de frangos de corte em sistema orgânico.  
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 Após a definição teórica da 𝑈𝑃𝑟𝑂, identificou-se uma unidade a partir das 

respostas obtidas na primeira etapa, guiada pelas seguintes premissas: a) localização 

próxima ao centro de inteligência da instituição de desenvolvimento do projeto 

(visando viabilizar a logística de coleta de dados); b) organização razoável dos dados 

de custo econômico, para posteriormente permitir a comparação dos resultados 

obtidos; e c) possibilidade de retornos e realizações de entrevistas complementares 

quando houvesse a necessidade de adequação da coleta de dados e construção do 

modelo (Figura 7.1). A 𝑈𝑃𝑟𝑂 selecionada para o estudo foi localizada na cidade de 

Pirassununga, São Paulo, Brasil (Lat. –21.9980468 S, long. –47.4280861, W; 

https://www.gps-coordinates.net/).  

 Foram realizadas visitas técnicas a fim de se conhecer o sistema produtivo de 

frangos de corte em sistema orgânico a partir do método de pesquisa de estudo de 

caso e por meio de uma abordagem qualitativa, buscando-se entender os aspectos  

que envolvem o processo produtivo da 𝑈𝑃𝑟𝑂 (FREITAS et al., 2000; PANATTO et al., 

2018). Posteriormente, houve levantamentos de dados quantitativos relativos tanto ao 

custo econômico de produção quanto a informações acerca de indicadores de 

desempenho zootécnicos junto aos produtores e técnicos de campo da agroindústria. 

O questionário está apresentado no Apêndice 1.  

 

7.2.1. Seleção do caso: Sistema de produção convencional 

 

 A partir da definição da 𝑈𝑃𝑟𝑂, se desenvolveu a busca por um sistema de 

produção de frangos de corte com características tecnológicas (comedouros, 

bebedouros, sistema de climatização) bem como manejos intrínsecos à produção que 

fossem semelhantes à 𝑈𝑃𝑟𝑂, voltado para a produção convencional de frangos de 

corte (𝑈𝑃𝑐). As fronteiras da 𝑈𝑃𝑐 foram definidas como a área utilizada para a 

produção dos frangos de corte (𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 𝑔𝑎𝑙𝑝ã𝑜). 

 Após a definição, identificou-se uma 𝑈𝑃𝑐 que apresentasse organização 

razoável dos dados de custo econômico, para, posteriormente, permitir a comparação 

dos resultados obtidos e a possibilidade de retornos e realizações de entrevistas 

complementares quando houvesse a necessidade de adequação da coleta de dados 

e construção do modelo. A 𝑈𝑃𝑐 foi localizada na cidade de Poloni, São Paulo, Brasil 

https://www.gps-coordinates.net/
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(Lat. -20.7836955 S, long. -49.8149752, W; https://www.gps-coordinates.net/; Figura 

7.1). 

 

 

Figura 7.1. Localização das cidades de (a) Pirassununga e (b) Poloni, ambas 

relacionadas ao número de frangas, frangos e pintos para engorda (mil cabeças) por 

estabelecimento, de acordo com as mesorregiões do estado de São Paulo, Brasil. 

Fonte: (para os dados: IBGE; https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6943; para mapa: EstatGeo: 

https://bityli.com/VdZGu)  

 

 Posteriormente, houve levantamentos de dados quantitativos relativos tanto 

ao custo econômico de produção quanto a informações acerca de indicadores de 

desempenho zootécnicos junto aos produtores, por meio de questionários aplicados 

de forma remota. Todas as coletas de dados e informações para 𝑈𝑃𝑐 foram realizadas 

remotamente. O questionário está apresentado no Apêndice A. 

 

7.2.2. Desenvolvimento do modelo de cálculo do custo econômico e 

indicadores 

 

 O modelo de cálculo do custo econômico foi desenvolvido de acordo com a 

Teoria Econômica, considerando-se a sua divisão em parcela fixa e variável, portanto, 

https://www.gps-coordinates.net/
https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6943
https://bityli.com/VdZGu
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assumindo-se estar no curto prazo (𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑥𝑜 + 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙). O 

memorial de cálculo do custo econômico está descrito no Material Suplementar C. Os 

itens de custeio foram definidos como variáveis à medida que se alteram com a 

inclusão de um lote de aves; e os itens de custeio foram definidos como fixos à medida 

que não variaram com a inclusão de um lote de aves, mantendo-se fixos. O lote foi 

definido como o produto oriundo dos sistemas de produção estudados ao final do 

período de produção. Entende-se por lote o grupo de aves da mesma espécie, 

finalidade e idade, alojadas em um ou mais galpões do mesmo núcleo (BRASIL, 

2016a). Adotou-se o lote em razão de três práticas comuns à produção de frangos de 

corte: (i) o alojamento em lotes de 10.000 a 50.000 aves, a depender da tecnologia 

empregada na unidade de produção; (ii) a prática de alojamento all-in-all-out (todos 

dentro, todos fora) que confere aspectos que possibilitam maior biosseguridade à 

produção; e (iii) o alojamento de apenas um lote por unidade produtiva de acordo com 

os dispostos legais (BRASIL, 2007, 2016a, 2017). Os preços para pintos de um dia, 

nutrição, energia elétrica, combustíveis, cama, lenha, bem como serviços de 

transporte, análises sanitárias, assistência técnica e apanha dos animais foram 

obtidos diretamente com os produtores, com os técnicos de campo da agroindústria e 

a partir de preços de balcão (spots) praticados na região.  

 Os indicadores econômicos utilizados para a avaliação do sistema de 

produção estão descritos no Quadro 7.1. Todos os preços obtidos, quando 

necessário, foram convertidos por lote. Posteriormente, para tornar comparável a 

outros trabalhos na literatura científica, os dados foram convertidos em reais por ave 

produzida. O custo variável (𝑉𝐶) foi obtido por meio da Equação descrita na Nota 𝐼1𝑎. 

Para tanto, foram incluídos custos com pintos-de-um-dia, nutrição, sanidade, 

energéticos (combustíveis, energia elétrica e aquecimento), cama, transporte e 

eventuais. O custo variável foi dividido entre produtores e agroindústria, a partir das 

responsabilidades contratuais estabelecidas previamente. O custo fixo (𝐹𝐶) foi obtido 

por meio da equação descrita na Nota 𝐼1𝑏. Para tanto, foram incluídos custos com 

manutenção, depreciação, mão-de-obra (registrada), sanidade, assistência técnica, 

taxas de seguros e certificações, e custos com os fatores de produção. Os custos fixos 

foram divididos a partir das responsabilidades contratuais estabelecidas previamente 

entre produtor e agroindústria. A equação para a estimativa do custo total da produção 

do frango de corte a partir de 𝑈𝑃𝑟𝑂 e 𝑈𝑃𝑐 está descrita na Nota 𝐼1. 
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A receita (𝑅) foi obtida por meio da equação descrita na Nota 𝐼2, tanto para o 

produtor quanto para a agroindústria. Para o produtor, 𝑅 resultou do somatório das 

receitas com a venda das aves e da cama como fertilizante. Para a receita com a 

venda das aves, foi considerado o número de aves entregues para a agroindústria 

vezes o preço pago por ave. Para a receita com a venda da cama como fertilizante, 

foi considerada a quantidade total de cama total comercializada vezes o preço pago 

pela cama e dividido pelo número de reuso anual da cama. Para a agroindústria, a 

receita foi estimada a partir da multiplicação entre o número de aves entregues, o peso 

médio por ave e o preço pago por kg ave viva. Para 𝑈𝑃𝑟𝑂, o preço pago por kg de 

ave viva foi estimado a partir do preço praticado por kg de frango de corte orgânico 

processado na gôndola, o percentual referente ao custo com abatedouro, 

administração e comércio, estimado em 20,4% (FIGUEIREDO et al., 2007); e o 

rendimento médio de carcaça para um frango de corte eviscerado, sem penas, 

cabeça, pescoço e pés, estimado em 70% do peso vivo (NACIMENTO et al., 2021). 

Para 𝑈𝑃𝑐, o preço pago por kg de ave viva foi de R$ 5,50, de acordo com 

cotação realizada por literatura especializada, para junho/202121. A renda líquida (𝑁𝑖) 

foi obtida por meio da equação descrita na Nota 𝐼3, em que 𝑁𝑖 resulta da diferença 

entre a receita total e o custo total. A margem bruta (𝐺𝑀) foi obtida por meio da 

equação descrita na Nota 𝐼4, em que 𝐺𝑀 resulta da diferença entre a receita total e o 

custo variável total. 

A renda familiar (𝐹𝑅) foi obtida por meio da equação descrita na Nota 𝐼5, em 

que 𝐹𝑅 resulta do somatório da renda líquida e dos custos de oportunidade com a 

renda dos fatores de produção, depreciação de instalações e equipamentos e a mão 

de obra do produtor (familiar). 

 O software MS-Excel® foi utilizado tanto para o desenvolvimento das planilhas 

de cálculo do custo econômico quanto para a produção de ferramentas gráficas, de 

modo a facilitar a visualização dos resultados encontrados. Os indicadores 

econômicos foram segregados e apresentados para o produtor e para a agroindústria.  

                                            
 

21 Avisite - Estatísticas & Preços. (Disponível em https://avisite.com.br/estatisticas-precos/; acessado 

em 27 de novembro de 2021).  

 

https://avisite.com.br/estatisticas-precos/


151 

 

 

 

Quadro 7.1. Descrição dos indicadores econômicos da produção de frangos de corte de acordo com os modelos baseados na Teoria 

da Economia Neoclássica. 

Nota Indicadores Equação Descrição e alcance 
  Produtor Agroindústria  

 𝐼1 Custo Variável 
(𝑉𝐶) 

∑ 𝑄𝑉𝐶  ∑ 𝑄𝑉𝐶 - Somatório da quantidade 𝑄 de custos variáveis (𝑉𝐶) 

 𝐼1𝑎 Custo Fixo (𝐹𝐶)  ∑ 𝑄𝐹𝐶 ∑ 𝑄𝐹𝐶 Somatório da quantidade 𝑄 de custos fixos (𝐹𝐶) 

 𝐼1𝑏 Custo Total (𝑇𝐶) 𝐹𝐶 + 𝑉𝐶 𝐹𝐶 + 𝑉𝐶 Somatório dos custos fixos (𝐹𝐶) e variáveis (𝑉𝐶) 

 𝐼2 Receita (𝑅) 𝑆𝐵𝑟 + 𝐿𝑆 𝑆𝐵 × 𝑦 Representa o resultado da atividade em valores monetários. Para 
o produtor, 𝑅 é resultado do somatório de entrega do frango (𝑆𝐵𝑟) 
para a agroindústria e a venda da cama como fertilizante (𝐿𝑆).  
 
Receita do produtor como forma de remuneração pelo serviço de 
criação das aves prestado à agroindústria. 
 
Para a agroindústria, 𝑅 foi estimada a partir do número de aves 
entregues (𝑆𝐵) vezes o preço pago pelo kg do frango vivo (𝑦). 

 𝐼2𝑎𝑎 Receita com a 

venda das aves 

(𝑆𝐵𝑟) 

𝑆𝐵 × 𝑃𝑃𝑏 ---------  
Receita do produtor a partir da entrega dos frangos para a 
agroindústrias. 

 𝐼2𝑎𝑏 Receita com a 
venda da cama 
(𝐿𝑆) 

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

× 𝑃𝑃𝑐/𝑟𝑒𝑢𝑠𝑒 

--------- Receita do produtor a partir da venda da cama como fertilizante 
para agroindústrias. 

 𝐼3 Renda líquida 
(𝑁𝑖) 

𝑅 − 𝑇𝐶 𝑅 − 𝑇𝐶 É o resíduo que remunera o trabalho do produtor ou do empresário 
pelo esforço e risco de produzir. Renda líquida = 0 indica situação 
de equilíbrio no longo prazo (o empreendedor consegue pagar 
todos os fatores de produção); renda líquida =< 0 a atividade 

poderá se expandir; e > 0 indica uma situação de desequilíbrio a 
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longo prazo. Caso o produtor consiga pagar os custos 
operacionais, a atividade poderá se manter no curto prazo. Porém, 
se a situação perdurar por muito tempo, o produtor não terá 
condições financeiras de se manter na atividade, de recompor 
equipamentos e instalações da propriedade, deixando de produzir. 

 𝐼4 Margem bruta 
(𝐺𝑀) 

𝑅 − 𝑉𝐶 𝑅 − 𝑉𝐶 - É um desmembramento da renda líquida e representa a 
diferença entre a receita total e o custo variável.  

 𝐼5 Renda familiar 
(𝐹𝑅) 

𝑁𝑖 + 𝑄12

+ 𝑤𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟 

--------- - Indicador que ajuda a explicar a resistência de pequenos 
produtores familiares que permanecem na atividade mesmo 
quando 𝑁𝑖 < 0.  

 

Fonte: Adaptado de Santos Filho e Talamini (2014). 

 

Em que: 𝑆𝐵 é o número de aves vendidas (ave/lotes); 𝑃𝑃𝑏 é o preço pago por ave (R$/ave); 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 é a quantidade de cama comercializada (t); 𝑃𝑃𝑐 é o 

preço pago pela cama como fertilizante (R$/t); 𝑟𝑒𝑢𝑠𝑒 é o número de reutilização anual da cama (vezes); 𝐷𝑚𝑎𝑥 é a densidade de alojamento máxima para a 

unidade de produção representativa (aves/m2); 

 

𝑦 é o preço pago por kg de frango vivo; para 𝑈𝑃𝑟𝑂, 𝑦 = 𝑎 − (1 − (𝑎 ∗ 𝑏)) ∗ 70%, em que 𝑎 é o preço de mercado pago por kg de frango orgânico processado 

(https://bit.ly/3xrpDPA); 𝑏 é o percentual referente ao custo com abatedouro, administração e comércio, estimado em 20,4%, de acordo com Figueiredo et al. 

(2007); 70% é o rendimento de carcaça médio para um frango de corte eviscerado, sem penas, cabeça, pescoço e pés (NACIMENTO et al., 2021). Para 𝑈𝑃𝑐, 

𝑦 = 𝑅$ 5,50/kg de frango vivo; de acordo com cotação realizado por literatura especializada, para junho/2021(disponível em https://avisite.com.br/estatisticas-

precos/).  

 

 𝐷𝑒𝑝 é a depreciação; 𝑄12 é o custo de oportunidade com a renda dos fatores de produção (terra, capital imobilizado e capital de giro); e 𝑤𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟 é a mão-de-

obra do produtor (pró-labore); 

 

https://bit.ly/3xrpDPA
https://avisite.com.br/estatisticas-precos/
https://avisite.com.br/estatisticas-precos/
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O refinamento e a validação do modelo de custo econômico contaram com a seleção 

de propriedades pré-definidas de forma não-probabilística que apresentaram 

semelhança à 𝑈𝑃𝑟𝑂 (FREITAS et al., 2000).  

 

7.1. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

7.1.1. Características e desempenho das unidades de produção 

 

 Como características tecnológicas, a 𝑈𝑃𝑟𝑂 apresentou comedouros 

automatizados (“Tuboflex”), bebedouros pendulares, aquecimento a partir de forno a 

lenha e refrigeração a partir da combinação de ventilação (pressão positiva) e 

nebulização. Já 𝑈𝑃𝑐 apresentou comedouros automatizados (“Tuboflex”), bebedouros 

tipo nipple, aquecimento a partir de forno a lenha e refrigeração a partir da combinação 

de ventilação (pressão positiva) e nebulização. De acordo com Miele et al. (2010b), 

sistemas convencionais de produção de frangos de corte que apresentem estas 

características são classificados como sistemas intermediários em tecnologia, 

apresentando características de sistema climatizado por pressão positiva. Para o 

autor, os sistemas mais tecnológicos apresentaram comedouros automáticos, 

bebedouros tipo nipple e sistema de climatização por pressão negativa (exaustores e 

pad cooling); e os menos tecnológicos apresentaram comedouros tubulares, 

bebedouros pendulares e ventilação natural. 

 Os aspectos correlacionados ao alojamento e ao desempenho zootécnico dos 

animais para 𝑈𝑃𝑟𝑂 e 𝑈𝑃𝑐 estão descritos na Tabela 7.1. Com relação à densidade 

animal, a 𝑈𝑃𝑟𝑂 apresentou 9 aves/m2 (5,0 m2/ave) para área coberta (galpão) e 1,80 

aves/m2 de área externa (piquete; 0,5 m2/ave). De acordo com o descrito, a 𝑈𝑃𝑟𝑂 

apresenta-se em concordância com os dispostos pela Instrução Normativa Nº 46, de 

06 de outubro de 2011, e pela Portaria Nº 52, de 23 de março de 2021 (BRASIL, 2021), 

que estabelecem densidade máxima de 0,4 m2/ave de área externa (piquete) e 30 

kg/m2 para área coberta (~12 aves/m2, considerando aves com 2,5 kg de peso vivo). 

O acesso à área de piquete se dá a partir do trigésimo dia de alojamento. Para 𝑈𝑃𝑐, 

a densidade animal apresentada foi de 11 aves/m2 (0,09 m2/ave). 
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 A linhagem de aves produzidas foi caracterizada como sendo de crescimento 

rápido tanto para 𝑈𝑃𝑟𝑂 quanto para 𝑈𝑃𝑐, sendo abatidas aos ~43 e 46 dias de idade, 

produzindo 5,5 e 5,8 lotes por ano, respectivamente. Para 𝑈𝑃𝑟𝑂 e 𝑈𝑃𝑐, o consumo 

médio de ração foi de 4,43 kg e 4,61 kg de ração durante todo o período de alojamento. 

O ganho de peso total foi de 2,4 kg e 2,5 kg e a mortalidade total foi de 3% e 1%, 

respectivamente. Em ambos os sistemas, a conversão alimentar estimada foi de 

1,8:1,0 kg de peso vivo. Para 𝑈𝑃𝑟𝑂, o milho e o farelo de soja foram os ingredientes 

com maior participação nas dietas, representando 58% e 31%  da dieta, 

respectivamente. Para 𝑈𝑃𝑐, o milho e o farelo de soja representaram 64% e 30% da 

dieta com base em dados da literatura científica (NACIMENTO et al., 2021). 

Relacionado ao desempenho zootécnico, os resultados sugerem que os sistemas 

produtivos não diferiram drasticamente entre si. Castellini et al. (2002) observaram 

maior incidência de problemas de pernas e mortalidade em aves de crescimento 

rápido, submetidas a sistemas de produção orgânico por longos período de 

crescimento (~81 dias), sugerindo evitar a utilização deste tipo de aves a fim de evitar 

problemas com o bem-estar animal. No entanto, para nosso conhecimento, não há 

trabalhos na literatura científica que comparem os resultados de frangos de corte de 

crescimento rápido criados em sistemas de produção orgânico e convencional por ~45 

dias. Um dos possíveis motivos são as diferenças regionais entre as legislações de 

produção orgânica de frangos de corte. Especificamente, o Regulamento (CE) 

1804/1999, que orienta a produção orgânica na União Europeia, estabelece a 

impossibilidade do abate de aves antes de 81 dias de idade, a não ser que estas sejam 

oriundas de linhagens de crescimento lento.  

 Por sua vez, aves de linhagem de crescimento lento são abatidas com ~70 

dias de idade (EU, 1999; BOKKERS; BOER, 2009). Deste modo, o desenvolvimento 

de pesquisas que visam avaliar o desempenho de aves de crescimento rápido em 

sistemas de produção orgânicos (~81 dias) pode conflitar tanto com aspectos legais 

quanto com a aplicabilidade posteriormente. 
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Tabela 7.1. Principais características do sistema produtivo de frangos de corte em 

sistema orgânico (𝑼𝑷𝒓𝑶) e convencional (𝑼𝑷𝒄).  

Instalações e alojamento UPrO UPc 

Animais produzidos (n) 12.700 25.000 
Área total (m2) 8.459 2.250 

Superfície de área coberta (m2) 1.409 2.250 
Piquetes (m2) 7.050 - 

Densidade de área coberta (aves/m2) 9,01 11,11 
Densidade de área piquete (aves/m2) 1,80 - 

Desempenho zootécnico   

Lotes por ano (n) 5,5 5,8 
Peso final (kg) 2,45 2,55 
Idade ao abate (dias) 43 46 
Consumo total (kg/ave)* 4,43 4,61 

Milho (kg/ave) 2,57 3,00 
Farelo de Soja (kg/ave) 1,37 1,42 

Conversão alimentar (kg:kg) 1,80 1,84 
Mortalidade (%) 3,00 1,38 

 

* Para 𝑈𝑃𝑐, as inclusões de milho e farelo de soja no programa de alimentação foram consideradas a 

partir de dietas comerciais convencionais, sugeridas por Nacimento et al. (2021). 

 

7.1.2. O desenvolvimento do modelo de cálculo do custo econômico da 

produção de frangos de corte 

 

Na literatura técnico-científica brasileira, o modelo precursor dos modelos de 

cálculo do custo na produção para frangos de corte foi proposto por Canever et al. 

(1996). Este modelo serviu como base para os modelos de Girotto e Souza (2005) e 

Miele et al. (2010a), ambos desenvolvidos e utilizados pela Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Por sua vez, estes últimos foram utilizados como 

base para o modelo mais recentemente publicado, proposto por Santos Filho e 

Talamini (2014). Deste modo, e para a discussão dos resultados, o modelo precursor 

proposto por Canever et al. (1996) e o modelo mais recentemente publicado, proposto 

Santos Filho e Talamini (2014), serão utilizados como material comparativo para o 

estudo. Além disso, para a comparação da alocação dos itens de custeio, serão 

utilizados estudos das principais bases de dados da literatura científica. 
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Todas as equações desenvolvidas para este estudo estão contidas no 

Apêndice 02 e podem ser identificadas na coluna “Nota” a partir dos respectivos 

acrônimos. Os itens de custeio foram divididos como “variáveis” e “fixos”, sendo o 

custo de oportunidade dos fatores de produção terra e capital, incluídos aos custos 

fixos para estar de acordo com a Teoria Econômica. Foram identificados 15 itens de 

custeio: i) mão de obra (serviço de apanha, mão de obra registrada e familiar); ii) 

assistência técnica; iii) transporte (de frangos e ração); iv) energia elétrica; v) 

combustível; vi) aquecimento; vii) cama; viii) nutrição; ix) pinto de um dia; x) sanidade 

(limpeza e desinfecção de instalações e equipamentos, controle de roedores, análises 

para identificação de Salmonella sp. e água); xi) manutenção de equipamentos e 

instalações; xii) taxas, seguros e certificações; xiii) depreciação de equipamentos e 

instalações; xiv) remuneração dos fatores de produção; xv) custos eventuais de 

produtores e agroindústria. Cada item foi discutido em separado, na ordem de 

alocação em custos variáveis e custos fixos. 

 

7.1.2.1. Custos variáveis 

 

 Os custos identificados e alocados como custos variáveis foram: pintos 

de um dia; energia elétrica; combustíveis (gasolina e diesel); aquecimento; transporte 

(de ração e aves para o abate); nutrição; despesas eventuais; mão de obra variável 

(serviço de apanha); e análise para identificação de Salmonella sp. (sanidade). 

Conforme o próprio termo indica, os custos variáveis são aqueles que variam 

conforme se altera a quantidade produzida e cuja duração é igual ou menor que o 

ciclo de produção (SANTOS FILHO; TALAMINI, 2014). Com isso, a alocação dos itens 

de custeio se deu conforme seu comportamento diante da ausência ou presença do 

lote de frangos bem como a variação ou não de cada item no curto e no longo prazo. 

Para Santos Filho e Talamini (2014), na avicultura, entende-se como curto prazo o 

período que compreende um lote que representou neste estudo ~45 dias.  

 No modelo proposto, os itens pintos de um dia, energia elétrica, combustíveis, 

aquecimento e transporte seguiram a mesma equação para a obtenção dos custos: 

quantidade adquirida do item vezes seu respectivo preço unitário. Tal sugestão está 
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de acordo com Canever et al. (1996) e Santos Filho e Talamini (2014) que 

consideraram quantidade adquirida do item vezes seu respectivo preço unitário, para 

pintos de um dia, e energia elétrica. Também, Canever et al. (1996) consideraram a 

mesma equação para a obtenção do custo com lenha, e para o custo com a cama, 

não apresentando equação para o custo com combustíveis. Santos Filho e Talamini 

(2014) utilizaram a mesma equação para a obtenção do custo com transporte de 

frangos e ração, bem como com combustíveis. 

 

7.1.2.1.1. Pintos de um dia 

 

 Os sistemas de produção estudados optaram pela produção de aves de 

linhagem de crescimento rápido, oriundos de agentes terceirizados. Com isso, 

vacinações e serviço de transporte dos animais foram inclusos ao preço pago para a 

empresa contratada pelo serviço. Neste estudo, o custo com pintos de um dia (Nota 

𝑄4) foi o produto obtido entre o número de aves compradas e alojadas e o preço pago 

pelo pinto de um dia. O custo com pintos de um dia foi classificado com um custo 

variável. De acordo com a literatura científica consultada, é unânime a classificação 

do custo com pintos de um dia como custo variável (GANESH KUMAR; RAI, 2006; 

AMOS, 2006; CHUKWUJI et al., 2006; AKHTER; RASHID; UDDIN, 2009; IKE; 

UGWUMBA, 2011b; VERSPECHT et al., 2011; AL-MAMUN RANA; RAHMAN; 

SATTAR, 2012; GOCSIK et al., 2014, 2016; COBANOGLU et al., 2014; 

OLUWATAYO; MACHETHE; SENYOLO, 2016; TANDOĞAN; ÇIÇEK, 2016; AL-

SHARAFAT, 2016; ABDUROFI et al., 2017; ARSLAN et al., 2018; MAHMOOD; 

JEBARA; KHATER, 2019; VISSERS et al., 2019; JONES et al., 2020; CHEN et al., 

2020b; ETUAH et al., 2020). Obviamente, tal fato deve-se por se entender que a 

duração dos pintos de um dia no sistema produtivo é igual ao ciclo de produção e que 

sua quantidade varia conforme ausência ou presença do lote.  
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7.1.2.1.2. Energia elétrica 

 

 Energia elétrica é de fundamental importância na avicultura, principalmente 

na execução de programas de alimentação noturnos a partir do acionamento de 

sistemas automatizados de alimentação e dessedentação (CANEVER et al., 1996). 

Além disso, a energia elétrica faz-se presente na execução de programas de 

climatização, no acionamento de ventiladores e nebulizadores. Neste estudo, o custo 

com a energia elétrica (Nota 𝑄7) foi o produto obtido entre a quantidade de kwh médios 

utilizados na produção do frango e o custo por cada kwh utilizado. O custo com a 

energia elétrica foi classificado como um custo variável. Estudos propostos por Arslan 

et al. (2018), Cobanoglu et al. (2014), Ike e Ugwumba (2011a), Mahmood et al. (2019), 

Ganesh et al. (2006), Rana et al. (2012), Amos (2006), Chen et al. (2020a), Gócsik et 

al.(2014, 2016), Oluwatayo et al. (2016), Akhter et al. (2009), Al-Sharafat (2016) e 

Tandoğan e Çiçek (2016) também consideraram a energia elétrica como um custo 

variável. Tal fato deve-se por se entender que o uso de energia elétrica é igual ao ciclo 

de produção e que sua quantidade varia conforme ausência ou presença do lote.  

 

7.1.2.1.3. Combustíveis 

 

 Neste estudo, os combustíveis foram utilizados na geração de força motriz por 

veículos automotores (i.e., tratores e implementos), principalmente para a atividade 

com o manejo da cama do aviário. Tanto 𝑈𝑃𝑟𝑂 quanto 𝑈𝑃𝑐 utilizaram combustíveis 

fósseis (diesel e gasolina) como as principais fontes de combustível para os veículos 

automotores. Neste estudo, o custo com os combustíveis (Nota 𝑄7𝑏) foi o produto do 

volume dos combustíveis utilizados e seus respectivos preços. O custo com os 

combustíveis foi classificado como um custo variável. Poucos trabalhos na literatura 

científica consideram o custo com combustíveis na literatura científica, sendo este 

considerado um custo variável pelos autores (MAHMOOD; JEBARA; KHATER, 2019). 

Tal fato deve-se por se entender que o uso de combustível é igual ao ciclo de produção 

e que sua quantidade varia conforme ausência ou presença do lote.  
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7.1.2.1.4. Aquecimento 

 

 Tanto para 𝑈𝑃𝑟𝑂 quanto para 𝑈𝑃𝑐, o aquecimento foi realizado por fornalhas 

a lenha. Este sistema de aquecimento emite calor e o transmite para as aves, 

principalmente por condução, por meio do ar (EMBRAPA, 2003). O calor gerado a 

partir da queima da lenha foi utilizado para o aquecimento dos pintos, principalmente 

nas duas primeiras semanas de alojamento, fase considerada crítica para a 

manutenção da homeotermia dos animais (MUJAHID, 2010; FERNANDES et al., 

2013). Neste estudo, o custo com o aquecimento (Nota 𝑄7𝑎) foi o produto obtido entre 

a quantidade de lenha para queima e o preço pago na aquisição do m3 de lenha. De 

acordo com a literatura científica, o custo com aquecimento foi considerado como um 

custo variável (COBANOGLU et al., 2014; GOCSIK et al., 2014, 2016; MAHMOOD; 

JEBARA; KHATER, 2019; CHEN et al., 2020b). Tal fato deve-se por se entender que 

o uso de lenha para o aquecimento dos pintos é igual ao ciclo de produção e que sua 

quantidade varia conforme ausência ou presença do lote.  

 

7.1.2.1.5. Transporte 

 

 Para Canever et al. (1996), na produção dos frangos de corte, o custo de 

transporte envolve diferentes modalidades com as seguintes configurações: (i) 

transporte de pintos; (ii) transporte de ração; e (iii) frangos adultos para o abate, todos 

terceirizados ou não. Neste estudo, o custo com o transporte (Nota 𝑄10) foi o produto 

obtido tanto entre o valor pago para o transporte por kg de ração e o volume de ração 

consumido pelo lote, quanto entre o valor pago para o transporte por ave e o número 

de aves entregues para o abate. Ambos os valores unitários (R$/t de ração; R$/ave) 

foram firmados previamente, estabelecidos de forma contratual entre empresa 

transportadora e agroindústria, com vigência contratual de um ano. Equação 

semelhante foi utilizada por Santos Filho e Talamini (2014) para a obtenção do custo 

com transporte. No entanto, os autores consideraram o custo de transporte do pinto 

de um dia. Neste estudo, tal transporte foi incluído no preço pago pelo pinto de um 

dia. 
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Para Canever et al. (1996), a determinação do custo com o transporte envolve a 

distância média percorrida entre integrado, incubatório, fábrica de rações e a 

agroindústria, e o custo com o transporte, com base em peso e quilometragem. Tanto 

para Canever et al. (1996) quanto para Santos Filho e Talamini (2014), o custo com 

transporte foi classificado como um custo variável. Há divergência sobre a 

classificação do custo com transporte na literatura científica. Enquanto alguns 

trabalhos classificaram os custos com o transporte como custos variáveis (AKHTER; 

RASHID; UDDIN, 2009; AL-MAMUN RANA; RAHMAN; SATTAR, 2012; GOCSIK et 

al., 2016; OLUWATAYO; MACHETHE; SENYOLO, 2016; ABDUROFI et al., 2017; 

CHEN et al., 2020b), Ike e Ugwmba (2011b) consideraram o custo com transporte 

como um custo fixo. Neste estudo, o custo com transporte foi considerado como um 

custo variável, uma vez que o custo com o serviço é igual ao ciclo de produção e sua 

quantidade varia conforme ausência ou presença do lote. 

 

7.1.2.1.6. Nutrição 

 

 Rações para frangos de corte são baseadas em milho e farelo de soja, que 

suprem as exigências de energia e proteína, respectivamente (CANEVER et al., 

1996). De acordo com a literatura científica consultada, 89% da composição total de 

um programa de alimentação para frangos de corte corresponde a milho e farelo de 

soja. Os outros 10-15% são destinados a outros ingredientes, tais como i.e., fontes de 

gordura (animal ou vegetal, a depender do sistema de produção), macro e 

microelementos (i.e., fontes de cálcio e fósforo mineral ou animal, a depender do 

sistema de produção; pré-mistura vitamínico-mineral). Estas dietas compõem um 

programa de alimentação que geralmente se divide em três ou quatro fases, sendo 

elas: pré-inicial (1-7 dias; pode ser ausente), inicial (1-21 dias ou 8-22 dias, a depender 

da ausência da fase pré-inicial), crescimento (22-33 dias) e final (ou engorda; 34-45 

dias) (ROSTAGNO et al., 2017). Neste estudo, foram identificadas três fases distintas, 

quais sejam, inicial, crescimento e final, fato corroborado por estudo de Canever et al. 

(1996).  Assim, o custo com a nutrição (Nota 𝑄5) foi o produto obtido entre a 

quantidade consumida de milho e seu preço spot e a quantidade consumida de farelo 
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de soja e seu preço spot, sendo somados posteriormente, tanto para os ingredientes 

convencionais quanto para os orgânicos. Além disso, foi considerado acréscimo de 

10% do valor, referente à produção interna da ração pela agroindústria22. Para 𝑈𝑃𝑟𝑂, 

o valor percentual de inclusão de milho e farelo de soja orgânicos foi obtido a partir de 

informações da agroindústria. Já para 𝑈𝑃𝑐, os valores percentuais de inclusão de 

milho e farelo de soja foram obtidos a partir da literatura científica, para um programa 

de alimentação convencional utilizado comercialmente (NACIMENTO et al., 2021). 

Canever et al. (1996) estimaram o custo com a nutrição a partir do preço de cada tipo 

de ração vezes a quantidade de ração consumida no lote, classificando o item como 

um custo variável. De acordo com a literatura científica consultada, é unânime a 

classificação do custo com a nutrição como custo variável (GANESH KUMAR; RAI, 

2006; AMOS, 2006; CHUKWUJI et al., 2006; AKHTER; RASHID; UDDIN, 2009; IKE; 

UGWUMBA, 2011b; VERSPECHT et al., 2011; AL-MAMUN RANA; RAHMAN; 

SATTAR, 2012; GOCSIK et al., 2014, 2016; COBANOGLU et al., 2014; 

OLUWATAYO; MACHETHE; SENYOLO, 2016; TANDOĞAN; ÇIÇEK, 2016; AL-

SHARAFAT, 2016; ABDUROFI et al., 2017; ARSLAN et al., 2018; MAHMOOD; 

JEBARA; KHATER, 2019; VISSERS et al., 2019; JONES et al., 2020; CHEN et al., 

2020b; ETUAH et al., 2020). A classificação do custo com nutrição como um custo 

variável pode ser justificada uma vez que o custo é referente ao curto prazo, variando 

conforme a quantidade de lotes produzidos. 

 

7.1.2.1.7. Gastos eventuais 

 

 Os gastos eventuais são custos utilizados para cobrir despesas ocasionais, 

obtidos a partir da incidência de uma taxa sobre o somatório dos demais itens de 

custeio variável (GIROTTO; SOUZA, 2005; MIELE et al., 2010b; SANTOS FILHO; 

TALAMINI, 2014). A taxa empregada varia, de acordo com cada literatura técnico-

                                            
 

22 Informe pessoal: “Há o acréscimo estimado em 10% do valor da ração obtida referente aos custos 

de fabricação da ração (i.e., energia e mão de obra)”. 
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científica. Para Girotto e Souza (2005), a taxa aplicada foi de 5%. No entanto, para 

Miele et al. (2010b) e Santos Filho e Talamini (2014), a taxa aplicada foi de 3%. Deste 

modo, neste estudo, optou-se por considerar a incidência da taxa de 3%,  para que se 

pudesse manter a sincronia com os modelos desenvolvidos atualmente. Assim, os 

custos eventuais (Nota 𝑄11), tanto do produtor quanto da agroindústria, foram obtidos 

a partir da incidência da taxa de 3% sobre a soma dos custos variáveis, tanto para 

𝑈𝑃𝑟𝑂 quanto para 𝑈𝑃𝑐. De acordo com a literatura científica consultada, os custos 

eventuais foram classificados como custo variável (GANESH KUMAR; RAI, 2006; 

AKHTER; RASHID; UDDIN, 2009; ABDUROFI et al., 2017; VISSERS et al., 2019; 

CHEN et al., 2020b; ETUAH et al., 2020). A classificação dos custos eventuais como 

custo variável justifica-se uma vez que esta varia conforme varia o número de lotes 

produzidos, sendo apresentado no curto prazo. 

 

7.1.2.1.8. Mão de obra variável 

 

 O item mão de obra variável abordou o serviço de apanha, responsável pelo 

carregamento dos frangos em caixas e a disposição destas no caminhão que os levará 

até o abatedouro, que é realizado de forma manual por meio de apanha. No 𝑈𝑃𝑟𝑂, a 

apanha considera todo o bem-estar animal, uma vez que esta unidade de produção é 

dotada de certificação para a produção com bem-estar animal. Neste estudo, o custo 

com o serviço de apanha foi obtido a partir do número de aves entregues à 

agroindústria vezes o preço pago pelo serviço, estabelecido pela empresa contratada 

para sua realização (Nota 𝑄3𝑏). Para Canever et al. (1996), o custo da mão de obra 

do serviço de apanha é o produto da multiplicação entre a quantidade de 

trabalhadores vezes o preço por trabalhador. Para Santos Filho e Talamini (2014), o 

custo com o serviço de apanha foi vinculado ao custo com transporte, sendo o 

resultado da multiplicação entre o número de aves entregues vezes o preço do 

transporte dos frangos (R$/ave). Em ambos os estudos, o serviço de apanha foi 

classificado como um custo variável. Tal fato é corroborado por trabalhos na literatura 

científica (VERSPECHT et al., 2011; ABDUROFI et al., 2017; VISSERS et al., 2019). 

A classificação do custo com serviço de apanha como custo variável justifica-se uma 



163 

 

 

 

 

 

vez que este custo varia conforme varia o número de lotes produzidos, sendo 

apresentado no curto prazo. 

 

7.1.2.1.9. Análise para a identificação de Salmonella sp. 

 

 Carne de frangos e ovos são fontes potenciais de contaminação humana por 

Salmonella sp. (NAYAK et al., 2004). Por meio da Instrução Normativa nº 20, de 

outubro de 2016, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento estabeleceu 

o controle e o monitoramento de Salmonella sp. em estabelecimentos avícolas 

comerciais de frangos e perus de corte, com o objetivo de reduzir a prevalência desse 

agente e estabelecer um nível adequado de proteção ao consumidor (BRASIL, 

2016b). Portanto, neste modelo, análises de identificação de Salmonella sp. foram 

tidas como um custo da produção. Para a análise de identificação de Salmonella sp. 

(Nota 𝑄6𝑏), o custo foi informado por empresa prestadora do serviço na mesorregião 

de Campinas/SP, sendo este custo incidido ao final de cada lote e considerado como 

um custo variável. Para nosso conhecimento, o custo mencionado não é citado na 

literatura comparada (CANEVER et al., 1996; SANTOS FILHO; TALAMINI, 2014). 

 Em estudos disponíveis na literatura científica, encontram-se os custos com 

serviços veterinários ou saúde animal (AMOS, 2006; GANESH KUMAR; RAI, 2006; 

AKHTER; RASHID; UDDIN, 2009; IKE; UGWUMBA, 2011b; VERSPECHT et al., 2011; 

AL-MAMUN RANA; RAHMAN; SATTAR, 2012; GOCSIK et al., 2016; COBANOGLU 

et al., 2014; GOCSIK et al., 2014; OLUWATAYO; MACHETHE; SENYOLO, 2016; 

TANDOĞAN; ÇIÇEK, 2016; AL-SHARAFAT, 2016; ABDUROFI et al., 2017; 

MAHMOOD; JEBARA; KHATER, 2019; VISSERS et al., 2019; CHEN et al., 2020b; 

ETUAH et al., 2020). Sabe-se que o controle e o monitoramento de doenças de origem 

alimentar são regulamentados por legislações, como na União Europeia (EC, 2003, 

2012). Deste modo, é possível que modelos de custo mais recentes englobem custos 

com análises para a identificação de Salmonella sp. aos custos com serviços 

veterinários ou saúde animal. No entanto, para nosso conhecimento, este item não foi 

discriminado na literatura consultada. 
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7.1.2.1.10. Assistência técnica 

 

 A assistência técnica é um serviço oferecido pelas agroindústrias aos 

produtores integrados. Consiste de visitas frequentes dos técnicos especializados em 

produção de frangos de corte ao aviário (CANEVER et al., 1996). A assistência técnica 

(Nota 𝑄3𝑐) foi considerada como o produto entre o valor médio mensal pago para a 

categoria profissional (consultor técnico para a produção de frangos de corte), o 

número de horas trabalhadas mensalmente em uma unidade de produção, dividido 

pelo número de lotes produzidos por ano. Neste estudo, foi considerado o pagamento 

mensal e o período de serviço empregado pelo profissional responsável pelos 

aspectos produtivos, tanto para 𝑈𝑃𝑟𝑂 quanto para 𝑈𝑃𝑐, sendo o pagamento estimado 

por lote. Todas as informações referentes à assistência técnica foram obtidas a partir 

de entrevistas com técnicos de campo responsáveis pelo 𝑈𝑃𝑟𝑂 e extrapolada para 

𝑈𝑃𝑐. Tal estimativa foi possível uma vez que, de acordo com o entrevistado, os dados 

seriam representativos para ambas as produções e regiões. Foram consideradas três 

visitas por semana por lote, com tempo médio de duas horas por visita. O salário 

médio foi estimado em R$ 4.000,00 para a função de consultor técnico por 160 horas 

trabalhadas por mês. Canever et al. (1996) estimaram o custo com assistência técnica 

a partir da uma média aritmética para cada produto produzido, pois cada um varia no 

período de criação, necessitando de mais assistência. Para os autores, 

diferentemente deste estudo, o custo com assistência técnica foi estimado por visita 

realizada e considerada como um custo variável. Trabalhos na literatura científica 

consultada consideraram o custo com serviços veterinários (IKE; UGWUMBA, 2011a; 

AL-SHARAFAT, 2016; CHEN et al., 2020c) que poderiam englobar a assistência 

técnica. Nos trabalhos citados, ambos classificaram o custo como variável. Para nosso 

entendimento, a classificação do custo com a assistência técnica como um custo 

variável justifica-se uma vez que este custo se mantém no curto prazo. Da mesma 

forma, o custo com a assistência técnica é igual ao ciclo de produção e sua quantidade 

varia conforme ausência ou presença do lote  
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7.1.2.1.11. Funrural 

 

 O Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural) é um imposto 

brasileiro de contribuição previdenciária voltado para trabalhadores rurais (BRASIL, 

1971). Para o custo com Funrural (Nota 𝑄9), foi considerada a taxa de 1,72% incidida 

sobre a margem bruta recebida pelo produtor com a entrega dos frangos para a 

agroindústria.  

 

7.1.2.2. Custos fixos 

 

Segundo Santos Filho e Talamini (2014), entende-se como longo prazo o 

período que compreende dois ou mais lotes de aves. Para nosso entendimento, 

enquadraram-se nessa premissa os seguintes custos: depreciação, manutenção, 

assistência técnica, taxas, seguro e certificações, mão de obra (registrada), renda dos 

fatores, análise química e bioquímica da água, controle de roedores e cama.  

 

7.1.2.2.1. Depreciação de instalações e equipamentos 

 

A depreciação corresponde à reserva financeira necessária para que se possa 

adquirir um bem de mesma característica quando sua vida útil chegar ao fim devido 

ao desgaste pelo uso ou pela obsolescência normal (MARION, 2007). De acordo com 

Miele et al. (2010a), os custos de depreciação não são dispêndios (saídas de caixa), 

mas devem ser considerados no custo de produção, sendo uma reserva contábil para 

a reposição de instalações e equipamentos ao término da sua vida útil (por desgaste 

físico ou obsolescência). Neste estudo, o custo com a depreciação de instalações e 

equipamentos (Nota 𝑄2𝑎) foi obtido a partir do método linear, que considera o 

esgotamento proporcional do capital em instalações durante a vida útil do bem. Para 

tanto, o método considera o valor inicial e residual do bem, bem como sua vida útil. O 

mesmo método foi utilizado por Canever et al. (1996) e Santos Filho e Talamini (2014) 

em seus respectivos modelos. Para Canever et al. (1996), a vida útil foi de 10-15 e 25 

anos e o valor residual de 0% e 30% para equipamentos e galpões, respectivamente. 
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Já Miele et al. (2010c) observaram vida útil de 15 e 24 anos e valor residual de 5,6% 

e 7,6%, além de observar valor inicial de R$ 86.970,29 e R$ 90.619,00 para 

equipamentos e galpões, respectivamente.  

Para padronização do modelo de cálculo do custo, neste estudo, o valor inicial 

proposto para o galpão foi obtido a partir da média do Custo Unitário Básico da 

Construção Civil para o estado de São Paulo (CUB; SINDUSCON-SP; 

https://sindusconsp.com.br/cub/) para categoria de galpões industriais (RAINERI, 

2012) para o ano de 2007. Este ano foi selecionado dada a idade do galpão, 

construído há 20 anos, sendo 2007 o ano inicial da série histórica do CUB. A definição 

da vida útil (anos) e da taxa residual (%) para equipamentos foi obtida a partir de 

banco de dados sugeridos pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 

2010; MIELE et al., 2010c). Para o galpão, a vida útil utilizada foi de 40 anos para 

galpão em alvenaria e o valor residual utilizado foi de 0% para o galpão23, como 

relatado pelos entrevistados.  

De acordo com um dos entrevistados, o valor inicial dos equipamentos é 

incluído no valor inicial do galpão. Deste modo, e a partir dos valores descritos por 

Miele et al. (2010c), estimou-se que 49% do custo total provém dos custos com 

equipamentos. Também a partir de banco de dados da CONAB (CONAB, 2010; 

MIELE et al., 2010c), foram definidas a taxa residual (%) bem como a vida útil (anos) 

para equipamentos, uma vez que os entrevistados não souberam informar. Para a 

rotativa (rotavator), foi definida taxa residual de 5% e vida útil de 12 anos. Para o trator 

(trator de roda de pequeno porte) foi definida taxa residual de 25% e vida útil de 10 

anos. Para os demais equipamentos (i.e., sistemas de alimentação, dessedentação e 

climatização), os valores para a taxa residual e vida útil foram definidos a partir da 

mediana de um banco de dados com informação de 340 implementos agrícolas 

listados pela CONAB (2010), sendo definidos em 5% e 12 anos, respectivamente. 

Para os autores, o uso da mediana justificou-se para este propósito uma vez que os 

                                            
 

23 Informe pessoal 

https://sindusconsp.com.br/cub/
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valores apresentam elevada discrepância entre si, podendo a mediana representar a 

realidade de forma mais fidedigna para este conjunto de dados.  

O valor inicial do piquete foi obtido a partir do custo com a manutenção 

informado pelo produtor e o valor percentual que o custo representa. A partir da 

equação utilizada para estimar o custo com a manutenção (𝑀𝑎𝑛𝑢𝑡 = 𝑉𝑖 ∗ 𝑚; em que 

𝑀𝑎𝑛𝑢𝑡 é o custo com a manutenção (R$/ano); 𝑉𝑖 é o valor inicial do bem (R$); e 𝑚 é 

a taxa de manutenção (%)), foi possível estimar o valor inicial do piquete. De acordo 

com o estudo, o valor inicial do piquete foi de R$ 36,666,67. 

 Diversos trabalhos na literatura científica classificam os custos com a 

depreciação de instalações e equipamentos como um custo fixo (AMOS, 2006; 

GANESH KUMAR; RAI, 2006; IKE; UGWUMBA, 2011b; COBANOGLU et al., 2014; 

GOCSIK et al., 2014, 2016; ARSLAN et al., 2018; MAHMOOD; JEBARA; KHATER, 

2019; VISSERS et al., 2019; JONES et al., 2020). A classificação do custo com a 

depreciação de instalações e equipamentos como um custo fixo justifica-se uma vez 

que este custo se mantém fixo no longo prazo, independentemente da  quantidade 

produzida. 

 

7.1.2.2.2. Manutenção de instalações e equipamentos 

 

 A manutenção de equipamentos e instalações é essencial para a eficiência 

de aviários. Também, a conservação de instalações e equipamentos é de suma 

importância para evitar imprevistos, uma vez que prazo e qualidade são exigidos nesta 

atividade (GIROTTO; SOUZA, 2005). Neste estudo, o custo com a manutenção (Nota 

𝑄2𝑏) foi obtido a partir da incidência de um valor percentual, informado pelos 

entrevistados. As taxas de manutenção descritas foram de 15% e 1% para 𝑈𝑃𝑟𝑂 e 

𝑈𝑃𝑐, respectivamente. Diversos autores estimaram o custo com manutenção a partir 

da incidência de uma taxa sobre o valor do capital médio investido. Canever et al. 

(1996) consideraram taxa para manutenção e reparos de 1% a.a. Girotto e Souza 

(2005) consideraram taxa de 3% a.a. De acordo com a literatura científica consultada, 

estudos classificam o custo com a manutenção como um custo fixo (IKE; UGWUMBA, 

2011b; COBANOGLU et al., 2014). No entanto, outros estudos o descrevem como um 
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custo variável (AKHTER; RASHID; UDDIN, 2009; GOCSIK et al., 2016; ABDUROFI et 

al., 2017; MAHMOOD; JEBARA; KHATER, 2019). A classificação do custo com a 

manutenção de instalações e equipamentos como um custo fixo justifica-se uma vez 

que este custo se mantém fixo no longo prazo, sendo estabelecido anualmente. 

 

7.1.2.2.3. Taxas, seguros e certificações 

 

Para o custo com taxas, seguros e certificações (Nota 𝑄9), foram considerados: 

o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural), considerando taxa de 1,72%, 

incidida sobre a margem bruta recebida pelo produtor com a entrega dos frangos para 

a agroindústria; e o custo com certificações para 𝑈𝑃𝑟𝑂, estimado para a certificação 

com o bem-estar animal, a partir do número de aves alojadas por lote, o valor tabelado 

pago pelo serviços de inspeção e certificação, o número de produtores integrados e 

galpões para uma planta frigorífica, bem como ao valor médio diário para auditoria de 

apanha, abate e rastreabilidade e a tarifa de inspeção24. O número de aves abatidas 

considerou o volume de carne produzida (211 mil t), o rendimento de carcaça de 75% 

para partes comestíveis e o peso médio de abate de 2,5kg/ave, de acordo com o 

Relatório de Sustentabilidade (KORIN, 2015). O valor estimado obtido foi utilizado 

para as certificações de “produção livre de antibiótico” e “produção orgânica”, uma vez 

que o modus operandi de empresas certificadoras é semelhante. Além destes custos, 

Canever et al. (1996) sugerem o custo com o seguro de instalações e equipamentos, 

sendo uma alíquota de 0,35% incidida sobre o capital médio investido no período 

estudado. No entanto, os autores não observaram este custo para produtores na 

Argentina. Neste estudo, de modo semelhante, os produtores entrevistados não 

asseguram seus bens por “ser inviável”25, segundo eles. Poucos trabalhos na literatura 

                                            
 

24 Informe pessoal: “As certificações são baseadas em diárias: tamanho da empresa, complexidade, 
capacidade de produção e áreas de apoio. Dependendo da certificação, pode ser adicionado o custo 
de análises residuais (antibióticos), que aí é caso a caso mesmo. Em média, o valor de diária de 
auditoria é de R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00, quantas diárias serão necessárias depende dos fatores 
acima”. 
25 Aspas referentes a informe pessoal de produtor entrevistado. 
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científica descrevem o custo com certificação, classificando-os como um custo fixo 

(COBANOGLU et al., 2014; GOCSIK et al., 2016). A classificação do custo com 

certificação como um custo fixo justifica-se uma vez que este custo se mantém fixo no 

longo prazo, independentemente da quantidade produzida, uma vez que este custo é 

firmado de forma contratual por ano. 

 

7.1.2.2.4. Custo de oportunidade dos fatores de produção 

 

O custo de oportunidade dos fatores de produção próprios (Nota 𝑄12) é uma 

remuneração pelo uso do capital, obtida por meio de uma taxa de juros que incide 

sobre o valor da terra, o valor do capital imobilizado e o valor do capital de giro 

(SANTOS FILHO; TALAMINI, 2014). Neste estudo, a taxa adotada foi a incidente sob 

a caderneta de poupança (SANTOS FILHO; TALAMINI, 2014) para junho/2021, sendo 

a Taxa de Juros Básica (SELIC) de 4,15% a.a. As Equações para a obtenção dos 

custos de oportunidade da terra, do capital imobilizado e do capital de giro estão 

descritas nas Notas 𝑄12𝑎, 𝑄12𝑏 e 𝑄12𝑐, respectivamente. A remuneração com a 

venda da terra foi estimada multiplicando-se a área utilizada na produção do frango 

de corte pelo preço de venda da terra, praticado nas regiões estudadas. A 

remuneração do capital imobilizado foi obtida a partir da soma dos valores iniciais de 

equipamentos mecânicos e benfeitorias (CONAB, 2010). A remuneração do capital de 

giro foi obtida a partir da soma dos valores empregados no pagamento dos custos 

variáveis, tais como: nutrição, pintos de um dia, análises, transporte, assistência 

técnica (agroindústria), energéticos e cama (produtor), bem como gastos eventuais 

utilizados para o custeio da criação (RAINERI, 2012). O período de giro foi 

considerado de um lote (~45 dias). Para Miele et al. (2010a), assim como os custos 

de depreciação, os custos com o capital não são dispêndios, mas também devem ser 

considerados no custo de produção e tidos como uma expectativa de retorno que o 

valor investido em instalações e equipamentos proporcionaria, caso fosse direcionado 

para outras atividades ou aplicações financeiras. 

 Diversos trabalhos na literatura científica listam os custos com a renda da terra 

(AMOS, 2006; CHUKWUJI et al., 2006; GANESH KUMAR; RAI, 2006; AKHTER; 
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RASHID; UDDIN, 2009; AL-MAMUN RANA; RAHMAN; SATTAR, 2012; GOCSIK et 

al., 2014, 2016; COBANOGLU et al., 2014; OLUWATAYO; MACHETHE; SENYOLO, 

2016; AL-SHARAFAT, 2016; ABDUROFI et al., 2017; ARSLAN et al., 2018; 

MAHMOOD; JEBARA; KHATER, 2019; VISSERS et al., 2019; JONES et al., 2020; 

CHEN et al., 2020b) e com a renda do capital de giro para instalações e equipamentos 

(GANESH KUMAR; RAI, 2006; AKHTER; RASHID; UDDIN, 2009; AL-MAMUN RANA; 

RAHMAN; SATTAR, 2012; AL-SHARAFAT, 2016). No entanto, poucos trabalhos 

descrevem os custos com a renda do capital de giro (AL-MAMUN RANA; RAHMAN; 

SATTAR, 2012; ETUAH et al., 2020). 

 

7.1.2.2.5. Mão de obra registrada 

 

Além da mão de obra registrada propriamente dita, considerou-se a mão de 

obra familiar como mão de obra registrada (Nota 𝑄3𝑎). A remuneração da mão de 

obra familiar foi obtida a partir do número de aves entregues à agroindústria vezes o 

valor acordado entre produtor e agroindústria por ave entregue, tanto para 𝑈𝑃𝑟𝑂 

quanto para 𝑈𝑃𝑐. Para 𝑈𝑃𝑟𝑂, a mão de obra é totalmente familiar. Para 𝑈𝑃𝑐, a mão 

de obra registrada é firmada de forma contratual como parceria. O parceiro recebe do 

produtor 17% do valor total recebido na entrega do lote.  

Estudos na literatura científica classificaram a mão de obra registrada como um 

custo fixo (AL-SHARAFAT, 2016; TANDOĞAN; ÇIÇEK, 2016; CHEN et al., 2020a; 

JONES et al., 2020). No entanto, para nosso conhecimento, poucos trabalhos 

classificam a mão de obra do produtor integrado ou mão de obra familiar. Canever et 

al. (1996) alocaram a mão de obra do integrado como um custo variável sendo 

determinado a partir da multiplicação do salário mensal, das horas trabalhadas e dos 

meses por lote. Santos Filho e Talamini (2014) seguiram de modo semelhante, 

acrescentando encargos sociais. Mahmood et al. (2019) classificaram o custo com a 

mão de obra registrada como um custo variável. Rana et al. (2012) consideraram o 

custo com a mão de obra familiar como um custo variável. Por outro lado, semelhante 

a este estudo, Chen et al. (2020a) consideraram a mão de obra própria como um custo 

fixo. Neste estudo e para nosso entendimento a mão de obra integrada ou familiar 
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devem ser classificadas como um custo fixo. De acordo com Santos Filho e Talamini 

(2014), os custos fixos são aqueles que se mantêm fixos ao longo prazo, entendendo-

se como longo prazo o período que compreende dois ou mais lotes de aves. O regime 

de parceria firmado, tanto entre produtor-agroindústria para 𝑈𝑃𝑟𝑂 e 𝑈𝑃𝑐, quanto 

produtor-parceiro para 𝑈𝑃𝑐, é feito de forma contratual, com limite de parceria vigente 

acima de um lote, ou seja, no longo prazo. Deste modo, os custos com a mão de obra 

familiar e com a mão de obra registrada devem ser alocados como um custo fixo. 

 

7.1.2.2.6. Controle de roedores e análise de água 

 

Galpões avícolas são locais ideais para a proliferação de roedores, 

necessitando de controle constante (CANEVER et al., 1996). Canever et al. (1996) 

estimaram o custo para o controle de roedores a partir do preço por kg de raticida 

vezes a quantidade de kg utilizada, classificando-o como um custo variável.  

Neste estudo, o custo para o controle de roedores foi obtido a partir de empresa 

terceirizada especializada, estabelecida de forma contratual por um período de um 

ano. Deste modo, seu custo (para o controle de roedores) foi considerado como um 

custo fixo, uma vez que este ocorre no longo prazo. Para tanto, o custo para o controle 

de roedores foi obtido a partir do valor anual informado dividido pelo número de lotes 

produzidos anualmente. Mesma equação foi utilizada para estimar o custo com a 

análise química e bioquímica da fonte de água utilizada no galpão. Também, de 

acordo com a literatura citada, não há na literatura científica estudos que descrevam 

a análise em separado. No entanto, é possível que este custo seja incluído em itens 

como saúde animal ou serviços veterinários, descritos em modelos da literatura 

científica.  

 

7.1.2.2.7. Limpeza e desinfecção  

 

 Limpeza e desinfecção de equipamentos e instalações de aviários são 

essenciais para a gestão da higiene na produção de frangos de corte, prevenindo o 

surgimento de doenças nas aves e de zoonoses (MAERTENS et al., 2018). Para 
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𝑈𝑃𝑟𝑂, a limpeza foi feita basicamente com água sob pressão, de modo a atender às 

exigências legais impostas para a produção de orgânicos (Nota 𝑄6𝑎). Por outro lado, 

para 𝑈𝑃𝑐, o custo com limpeza e desinfecção das instalações foi estimado a partir do 

volume total de desinfetante e detergente sugeridos por Miele et al. (2010b) por m2 

vezes o preço praticado pelos produtos. No último caso, o produtor integrado recebeu 

os produtos utilizados da agroindústria, sendo a limpeza e a desinfecção de sua 

responsabilidade. Diferentemente, Canever et al. (1996) e Santos Filho e Talamini 

(2014) observaram que os custos com desinfecção foram atividades de 

responsabilidade da agroindústria. Para os autores, o custo com limpeza e 

desinfecção foi estimado a partir do custo por m2 desinfetado vezes a metragem do 

galpão. Também para os autores, o custo foi classificado como um custo variável.  

Poucos trabalhos na literatura científica citam o custo com limpeza e desinfecção (AL-

SHARAFAT, 2016). Al-Sharafat (2016) considerou o custo com limpeza e desinfecção 

como um custo variável. No entanto, para este trabalho, o custo com limpeza e 

desinfecção foi considerado como custo fixo. O custo com limpeza e desinfecção está 

estritamente ligado ao custo com a cama. Apesar de ser feita uma limpeza prévia entre 

os lotes, esta é feita de forma superficial. A limpeza e a desinfecção das instalações 

só foi realizada após a retirada da cama, sendo a cama reaproveitada por três e quatro 

vezes para 𝑈𝑃𝑟𝑂 e 𝑈𝑃𝑐, respectivamente. Dessa forma, o custo com limpeza e 

desinfecção foi classificado como custo fixo, uma vez que este custo não varia 

conforme varia o número de lotes produzidos, mas, principalmente, por este custo se 

estender no longo prazo. 

 

7.1.2.2.8. Cama de aviário 

 

 As principais funções da cama são: evitar o contato direto entre a ave e o piso; 

garantir a absorção de água e a incorporação de fezes, penas, descamação da pele 

e restos de alimentos caídos do comedouro; e reduzir as oscilações da temperatura 

no aviário. O que determina sua utilização se correlaciona à qualidade, disponibilidade 

e custo (AVILA; MAZZUCO; FIGUEIREDO, 1992; AVILA et al., 2008). Para 𝑈𝑃𝑟𝑂, o 

material utilizado foi a casca de amendoim, substrato encontrado com mais facilidade 
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na região de estudo. Já para 𝑈𝑃𝑐, o substrato utilizado como cama foi a serragem de 

pinus. Diferentes substratos podem ser utilizados como cama para o aviário sem 

comprometer o desempenho zootécnico dos animais (AVILA et al., 2008). De acordo 

com a literatura científica, os custos com a cama foram considerados como custos 

variáveis (AKHTER; RASHID; UDDIN, 2009; IKE; UGWUMBA, 2011b; VERSPECHT 

et al., 2011; AL-MAMUN RANA; RAHMAN; SATTAR, 2012; COBANOGLU et al., 2014; 

GOCSIK et al., 2014, 2016; AL-SHARAFAT, 2016; OLUWATAYO; MACHETHE; 

SENYOLO, 2016; VISSERS et al., 2019; MAHMOOD; JEBARA; KHATER, 2019). No 

entanto, o reuso da cama por mais de um ciclo produtivo é uma estratégia utilizada 

tanto para 𝑈𝑃𝑟𝑂 quanto para 𝑈𝑃𝑐. Dessa forma, o custo com a cama apresenta 

duração maior que a de um ciclo de produção, tornando-se um custo fixo. Portanto, o 

custo da cama deve ser classificado como um custo fixo. O custo com a cama (Nota 

𝑄8) foi o produto obtido entre a quantidade adquirida de substrato para cama e o preço 

pago pela tonelada do material. 

 

7.1.3. Análise comparativa do desempenho econômico 

 

Os custos variáveis representaram a maior porcentagem de participação no 

custo de produção total do frango de corte para 𝑈𝑃𝑟𝑂 e 𝑈𝑃𝑐, respectivamente (85%; 

88%; Tabela 7.2 e Tabela 7.3). Custo com nutrição e pintos de um dia representaram 

a maior porcentagem no custo total (70,9% e 8%; 68,5% e 12%, respectivamente, 

Figura 7.2). Já o custo fixo compreendeu 15% e 12% do custo total de produção, 

respectivamente. Os itens mão-de-obra e remuneração dos fatores de produção 

representaram a maior percentagem no custo fixo total, (7% e 5%; e 4,5% e 5% para 

𝑈𝑃𝑟𝑂 e 𝑈𝑃𝑐, respectivamente). 

De acordo com a literatura científica, para a produção de frangos de corte em 

sistema orgânico, os itens com contribuição para o custo de produção total variaram 

conforme o modelo proposto pelos autores. Para Van Horne (2020), 71% e 8% do 

custo total corresponderam ao custo com a nutrição e pintos de um dia, 

respectivamente. Semelhantemente a esse autor, Bokkers e De Boer (2009) 

observaram maior custo com nutrição e pinto de um dia, tanto para sistema de 
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produção orgânico quanto no sistema convencional (58% e 62%; e 19% e 14%, 

respectivamente).  

Diferentemente, Cobanoglu et al. (2014) observaram maior custo com nutrição 

(64%) e água (8%) para sistema de produção orgânico; e nutrição (47%) e limpeza e 

desinfecção das instalações (15%) para sistemas convencionais. Para os autores, em 

sistema de produção orgânico o uso de água se relacionou com manutenção da área 

externa (piquetes). Para sistemas convencionais de produção de frangos de corte, 

diferentes estudos na literatura científica observaram maior custo com nutrição e 

pintos de um dia, respectivamente (GANESH KUMAR; RAI, 2006; MAHMOOD; 

JEBARA; KHATER, 2019; VISSERS et al., 2019; CHEN et al., 2020a). Nestes 

estudos, os custos com nutrição e pintos de um dia representaram 55%<65% e 

13%<18%, com exceção de Ganesh e Rai (2006) que observaram valor médio de 

22,8% para o custo com pintos de um dia. 

Neste estudo, o custo com nutrição demonstrou a maior amplitude entre 𝑈𝑃𝑟𝑂 

a 𝑈𝑃𝑐 (+R$ 5,85/frango). Apesar do maior número de animais alojados na 𝑈𝑃𝑐, o 

maior volume de ração consumida não proporcionou o maior custo com a nutrição. 

Neste sentido, o custo do milho e do farelo de soja orgânicos foram mais relevantes 

do que o consumo de ração de 𝑈𝑃𝑐. Quando comparados, os preços praticados pelo 

milho e farelo de soja orgânicos foram 29% e 54% maiores do que o preço pago pelo 

milho e farelo de soja convencionais, respectivamente. Cobanoglu et al. (2014) 

observaram que ingredientes orgânicos apresentaram preços até 40% maiores do que 

os ingredientes convencionais, contribuindo para o maior custo de produção da carne 

de frango orgânica. Aparentemente, o rendimento das lavouras é o principal fator que 

contribui para o aumento dos preços de ingredientes orgânicos. De acordo com estudo 

de Kirchmann (2019), a partir de bases estatísticas nacionais, o rendimento de 

lavouras de leguminosas e não-leguminas produzidas em sistema orgânico foram  

20% e 40% menores quando comaparado ao rendimento de lavouras produzidas em 

sistemas convencional. 
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Tabela 7.2. Desempenho econômico por lote de um sistema de produção de frangos de corte orgânico para junho de 2021.  

        Fluxo  Valor  Custo    Custo total 
     Periodi Uni- de itens unitário  total    (R$/ave) 

Nota Item Classe -cidade dade1 (un) (R$) (R$/lote) %  Produtor Agroindústria 

              

 Custo variável      236,049.73 84,9       0,21       18,96 

            

 𝑄3𝑏 Serviço de apanha V Lote  𝑎𝑣𝑒𝑠 12.319 0,16 1.971,04 0,7  - - - - - -         0,16  

 𝑄3𝑐 Assistência técnica V Mensal  𝑡𝑟𝑎𝑏. 1 4.000,00 327,27 0,1  - - - - - -         0,03  

 𝑄4 Pinto de um dia V Lote  𝑎𝑣𝑒𝑠 12.700 1,75 22.225,00 8,0  - - - - - -         1,80  

 𝑄5 Nutrição - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 197,386.38 70,9  - - - - - -       16,02  

   Milho V Lote  𝑘𝑔 31.968 2,62 - - - - - - - - - - -    

   Farelo de soja V Lote  𝑘𝑔 17.087 5,60 - - - - - - - - - - -    

 𝑄6 Sanidade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 306,53 0,1  - - - - - -         0,02    

𝑄6𝑏2   Análise - Salmonella sp. V Lote  𝑛 1 306,53 - - - - - - - - - - -    

 𝑄7 Energia elétrica V Lote  𝑘𝑤ℎ 2.198 0,46 1.000,00 0,4       0,08  - - - - - - 

𝑄7𝑏 Combustível - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 150,01 0,1       0,01  - - - - - - 

   Gasolina V Lote  𝐿 11,5 4,35 - - - - - - - - - - -    

   Diesel V Lote  𝐿 22,5 4,44 - - - - - - - - - - -    

𝑄7𝑎 Aquecimento - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.078,00 0,4       0,09  - - - - - - 

   Lenha6 V Lote  𝑚3 15,4 70,00 - - - - - - - - - - -    

 𝑄9𝑑 Funrural V Lote  % 1,70 - - - - - - 230,37 0,10       0,01  - - - - - - 

 𝑄10 Transportes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.683,68 1,7  - - - - - -         0,38  

   Transporte - ração V Lote  𝑘𝑔 53.464 0,03 - - - - - - - - - - -    

   Transporte - aves(abate) V Lote  𝑎𝑣𝑒𝑠 12.319 0,25 - - - - - - - - - - -    

 𝑄11 Eventuais V Lote  % 3 - - - - - - 6.691,45 2,4       0,01          0,54  
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Continuação...            
Custo fixo      42,183.47 15,2       1,33         2,09 

            

 𝑄6 Sanidade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.810,79 0,7  - - - - - -         0,15    

𝑄6𝑏1   Análise - água F Anual  𝑛 1 959,33  - - - - -     

𝑄6𝑏3   Controle de pragas F Anual  𝑛 1 9.000,00  - - - - -     

𝑄2𝑎 Depreciação2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.531,23 1,3       0,29  - - - - - - 

   Instalações F Anual - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.521,81 - - - - -     

     Valor residual2  Anual  % 20       

     Vida útil2  Anual  𝑎𝑛𝑜𝑠 40       

   Equipamentos F Anual - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.009,43 - - - - -     

     Valor residual2  Anual  % 5       

     Vida útil2  Anual  𝑎𝑛𝑜𝑠 12       

𝑄2𝑏 Manutenção - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.508,05 0,5       0,12  - - - - - - 

   Instalações F Anual  % 15,0  1.190,77 - - - - -     

   Equipamentos F Anual  % 15,0  317,28 - - - - -     

 𝑄3𝑎 Mão de obra (Registrada) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19.550,90 7,0  0,49         1,10  

   Mão de obra familiar F Lote  𝑎𝑣𝑒𝑠 12.319 1,10 13.550,90 - - - - -     

   Pró-labore F Lote  𝑡𝑟𝑎𝑏. 4 1.500,00 6.000,00 - - - - -     

 𝑄8 Cama F Lote  𝑡 18 127,78 575,01 0,2       0,05  - - - - - - 

𝑄9𝑎,𝑏,𝑐 Taxas e Certificações4 F Anual  𝑛 3  288.40 0,10  - - - - - -         0,01  

 Q12 Renda dos fatores5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.915,08 5,4       0,38         0,83 

𝑄12𝑎   Fator terra F Anual  % 3  207.78 - - - - -     

𝑄12𝑏   Capital imobilizado F Anual  % 3  3.441,24 - - - - -     

𝑄12𝑐   Capital de giro F Lote  % 3  11.266,06 - - - - -     
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1 Unidades de medida e periodicidade de avaliação do item, em que: Lote: mensurado a cada lote; 𝑛: número de aves; 𝑡: toneladas; anual: mensurados 
anualmente; L: litros; m3:metros cúbicos; 
 
2 Para a definição da taxa residual (%) e da vida útil (anos) de instalações e equipamentos, foram utilizados dados sugeridos pela CONAB (2010). Para o 
galpão, foi definida taxa residual de 20% e vida útil de 40 anos para galpão em alvenaria. Para rotativa (rotavator), foi definida taxa residual de 5% e vida útil 
de 12 anos. Para os demais equipamentos (i.e. sistemas de alimentação, dessedentação e climatização), os valores para taxa residual e vida útil foram definidos 
a partir da mediana de um banco de dados com informação de 340 implementos agrícolas listados pela CONAB (2010), sendo definidos em 5% e 12, 
respectivamente. O uso da mediana justifica-se para este propósito, uma vez que os valores apresentam elevada discrepância entre si, podendo a mediana 
representar a realidade de forma mais fidedigna para este conjunto de dados. 
 
4 Considerando certificações para “livre de antibióticos”, “bem-estar animal” e “produção orgânica”. Foram considerados valores médios por auditoria de 
R$3.000,00/dia, com auditoria duas vezes por ano (informe pessoal; CERTIFIED HUMANE BRASIL, 2021).  
 
5 Taxa SELIC (a.a.) de 4,15%; e taxa IGP-DI 2,22% para o mês de junho/2021 
 
6 A reutilização da cama foi de 4 vezes, de acordo com informe pessoal. 
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Tabela 7.3. Desempenho econômico por lote de um sistema de produção de frangos de corte convencional para junho de 2021.  

        Fluxo  Valor  Custo    Custo total 
     Periodi Uni- de itens unitário  total    (R$/ave) 

Nota Item Classe -cidade dade1 (un) (R$/un) (R$/lote) %  Produtor Agroindústria 

              

 Custo variável      321,510.18 88,1       0,18       12,87 

            

 𝑄3𝑏 Serviço de apanha V Lote  𝑎𝑣𝑒𝑠 24.655 0,16 3,944.80 1,1  - - - - - -         0,16  

 𝑄3𝑐 Assistência técnica V Mensal  𝑡𝑟𝑎𝑏. 1 4.000,00 310.34 0,1  - - - - - -         0,01  

 𝑄4 Pinto de um dia V Lote  𝑎𝑣𝑒𝑠 25.000 1,75 43,750.00 12,0  - - - - - -         1,77  

 𝑄5 Nutrição - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 250,628.72 68,5  - - - - - -       10,17  

   Milho V Lote  𝑘𝑔 73.887 1,86 - - - - - - - - - - -    

   Farelo de soja V Lote  𝑘𝑔 34.909 2,59 - - - - - - - - - - -    

 𝑄6 Sanidade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 290.68 0,1  - - - - - -         0,01    

𝑄6𝑏2   Análise - Salmonella sp. V Lote  𝑛 1 290.68 - - - - - - - - - - -    

 𝑄7 Energia elétrica V Lote  𝑘𝑤ℎ 3.000 0,46 1,365.00 0,4       0,06  - - - - - - 

𝑄7𝑏 Combustível - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 308.02 0,1       0,01  - - - - - - 

   Gasolina V Lote  𝐿 30,0 4,35 - - - - - - - - - - -    

   Diesel V Lote  𝐿 40,0 4,44 - - - - - - - - - - -    

𝑄7𝑎 Aquecimento - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,100.00 0,6       0,09  - - - - - - 

   Lenha6 V Lote  𝑚3 30 70,00 - - - - - - - - - - -    

 𝑄9𝑑 Funrural V Lote  % 1,70 - - - - - - 226.33 0,1       0,01  - - - - - - 

 𝑄10 Transportes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9,573.54 2,6  - - - - - -         0,39  

   Transporte - ração V Lote  𝑘𝑔 108.796 0,03 - - - - - - - - - - -    

   Transporte - aves(abate) V Lote  𝑎𝑣𝑒𝑠 24.655 0,25 - - - - - - - - - - -    

 𝑄11 Eventuais V Lote  % 3 - - - - - - 9.012,75 2,5       0,01          0,36  
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Continuação....            
Custo fixo      48.764,00 12,1       0,67         1,17 

            

 𝑄6 Sanidade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.889,36 0,5  0,01         0,07    

𝑄6𝑏1   Análise - água F Anual  𝑛 1 959,33  - - - - -     

𝑄6𝑏3   Controle de pragas F Anual  𝑛 1 9.000,00  - - - - -     

𝑄2𝑎 Depreciação2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.412,09 1,2       0,18  - - - - - - 

   Instalações F Anual - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.925,88 - - - - -     

     Valor residual2  Anual  % 20       

     Vida útil2  Anual  𝑎𝑛𝑜𝑠 40       

   Equipamentos F Anual - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.486,21 - - - - -     

     Valor residual2  Anual  % 5       

     Vida útil2  Anual  𝑎𝑛𝑜𝑠 12       

𝑄2𝑏 Manutenção - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 45,43 <0,1       0,00  - - - - - - 

   Instalações F Anual  % 1,0  19,26 - - - - -     

   Equipamentos F Anual  % 1,0  26,17 - - - - -     

 𝑄3𝑎 Mão de obra (Registrada) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16,810.76 4,6  0,14         0,54  

   Mão de obra familiar F Lote  𝑎𝑣𝑒𝑠 24.655 0,54 13,313.70 - - - - -     

   Pró-labore F Lote  𝑡𝑟𝑎𝑏. 1 1.500,00 1.500,00 - - - - -     

   Parceiro F Lote  𝑡𝑟𝑎𝑏. 1 1,997.06 1,997.06     

 𝑄8 Cama F Lote  𝑡 15 300,00 1,500.00 0,4       0,06  - - - - - - 

𝑄9𝑎,𝑏,𝑐 Taxas e Certificações4 F Anual  𝑛 3  0,00 0,0  - - - - - - - - - - - - 

 Q12 Renda dos fatores5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19.648,84 5,4       0,24         0,56 

𝑄12𝑎   Fator terra F Anual  % 3  18.72 - - - - -     

𝑄12𝑏   Capital imobilizado F Anual  % 3  4.813,57 - - - - -     

𝑄12𝑐   Capital de giro F Lote  % 3  14,816.55 - - - - -     
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1 Unidades de medida e periodicidade de avaliação do item, em que: Lote: mensurado a cada lote; 𝑛: número de aves; 𝑡: toneladas; anual: mensurados 
anualmente; L: litros; m3:metros cúbicos; 
 
2 Para a definição da taxa residual (%) e da vida útil (anos) de instalações e equipamentos, foram utilizados dados sugeridos pela CONAB (2010). Para o 
galpão, foi definida taxa residual de 20% e vida útil de 40 anos para galpão em alvenaria. Para rotativa (rotavator), foi definida taxa residual de 5% e vida útil 
de 12 anos. Para os demais equipamentos (i.e. sistemas de alimentação, dessedentação e climatização), os valores para taxa residual e vida útil foram definidos 
a partir da mediana de um banco de dados com informação de 340 implementos agrícolas listados pela CONAB (2010), sendo definidos em 5% e 12, 
respectivamente. O uso da mediana justifica-se para este propósito, uma vez que os valores apresentam elevada discrepância entre si, podendo a mediana 
representar a realidade de forma mais fidedigna para este conjunto de dados. 
 
4 Considerando certificações para “livre de antibióticos”, “bem-estar animal” e “produção orgânica”. Foram considerados valores médios por auditoria de 
R$3.000,00/dia, com auditoria duas vezes por ano (informe pessoal; CERTIFIED HUMANE BRASIL, 2021).  
 
5 Taxa SELIC (a.a.) de 4,15%; e taxa IGP-DI 2,22% para o mês de junho/2021 
 
6 A reutilização da cama foi de 4 vezes, de acordo com informe pessoal. 
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Figura 7.2. Valor percentual e monetário para cada item de custeio para a produção de frangos de corte produzidos em sistema 

orgânico e convencional para o mês de junho/2021. 
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Todos os indicadores econômicos utilizados para comparar 𝑈𝑃𝑟𝑂 a 𝑈𝑃𝑐 são 

apresentados na Tabela 7.4 e na Figura 7.3. Dentre os itens do custo fixo, a mão-de-

obra (+R$ 0,91/frango) foi o item que demonstrou maior amplitude entre 𝑈𝑃𝑟𝑂 a 𝑈𝑃𝑐. 

Neste estudo, toda a gestão e o manejo dos sistemas produtivos foram realizados por 

mão-de-obra familiar, que apresenta a produção de frangos de corte como atividade 

primária da propriedade. De acordo com Cobanoglu et al. (2014), sistemas de 

produção de frangos orgânicos apresentam alto custo com mão-de-obra, uma vez que 

o número de aves manejadas por pessoa é menor quando comparado a sistemas de 

produção convencionais. Além disso, fatores como grau de automatização e o 

trabalho familiar envolvido no sistema são variáveis que devem ser consideradas para 

a avaliação do custo com a mão-de-obra. Neste estudo, houve um alto envolvimento 

em relação à mão-de-obra, mesmo que familiar (quatro pessoas), uma vez que seu 

pagamento foi incluído no modelo como pró-labore (R$ 1.500,00/pessoa26), conforme 

praticado na região. Tal fato impulsionou o custo com a mão-de-obra no modelo 

sugerido. De acordo com Mazzoleni e Nogueira (2006), o pró-labore é um valor 

correspondente ao trabalho dos proprietários e seus familiares dedicado à atividade 

agrícola, sendo considerado como o cálculo de remuneração do serviço prestado à 

produção. Para tanto, o indicador normalmente utilizado é o custo de oportunidade do 

trabalho, medido por meio do salário mínimo regional por unidade de trabalho (LIMA, 

2001). Neste estudo, o valor utilizado para o pró-labore foi obtido a partir da 

multiplicação do equivalente à pessoa da família utilizada na agricultura e o salário 

mínimo praticado para exercer a atividade (granjeiro) na região em que foi 

desenvolvido o estudo, correspondendo a R$ 1.500,00 por pessoa para junho/agosto 

2021, conforme Equação descrita na Nota 𝑄3𝑎. A receita (𝑅) e demais indicadores 

econômicos foram obtidos apenas no que se refere à fazenda, como frango vivo. 

 

                                            
 

26 “A depender da região na qual se encontra o sistema de produção, a remuneração da mão-de-obra 

pode variar entre R$ 1.400,00 a R$ 1.600,00/pessoa” (Informa pessoal, agosto de 2021). 
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Tabela 7.4. Comparação de indicadores econômicos entre um sistema de produção orgânico e sistema de produção convencional 

de frangos de corte (R$/ave).1 

Nota Indicador Equação UPrO UPc 

 I1  Custo total (TC) ∑ I1a; I1b  22,59 14,84 

 Agroindústria  21,06 14,04 

 Produtor  1,53 0,80 

 I1a  Custo variável (𝑉C)2  19,16 13,04 

 Agroindústria  ∑ Q3b,4,5,6b2,10,11b
  18,96 12,87 

 Produtor  ∑ Q7,9d,11a
 0,21 0,17 

 I1b  Custo fixo (FC)3  3,42 1,80 

 Agroindústria  ∑ Q3𝑎,𝑐,9a,b,c,12ca
  2,10 1,17 

 Produtor  ∑ Q2,6a,8,12bc
 1,32 0,63 

 Indicadores para o produtor    

 I2  Receita (R)  SBr + LS 1,13 0,58 

 I2aa Receita com a venda das aves (SBr)4  SB × 𝑃𝑃𝑏 1,10 0,54 

I2ab Receita com a venda da cama (LS) 4  Quantidade × PPc/reuse 0,03 0,04 

 I3  Renda líquida (Ni) 4  R − TC - 0,26 - 0,13 

 I4  Margem bruta (GM) 4  R − VC 1,06 0,50 

 I5  Renda familiar (FR) 4  Ni + Q12 + Dep + wprodutor 1,27 0,59 

 

1 Todo o memorial de cálculo está descrito nos Apêndices B e C; em que 𝑈𝑃𝑟𝑂 é uma unidade de produção representativa para frangos de corte orgânico na 

Mesorregião de Campinas, SP, Brasil; 𝑈𝑃𝑐 é uma unidade de produção convencional localizada na Mesorregião de São José do Rio Preto, SP, Brasil. 

 

2 Custos variáveis e custos fixos foram resultantes da soma dos custos da agroindústria e do produtor, respectivamente, em que 𝑄3𝑏 é a mão de obra utilizada 

na apanha dos animais (R$/lote), 𝑄4 é o custo com os pintos de um dia (R$/lote), 𝑄5 é o custo com a nutrição (R$/lote), 𝑄6𝑎 é o custo com a limpeza e a 

desinfecção das instalações (R$/lote), 𝑄6𝑏2 é o custo com análise para a identificação de Salmonella sp. (R$/lote), 𝑄7 é o custo com combustíveis, energia 

elétrica, e lenha (R$/lote), 𝑄8 é o custo com o substrato utilizado para cama (R$/lote), 𝑄10 é o custo com o transporte (das aves para o abatedouro e da ração 
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para a unidade de produção (R$/lote); 𝑄11 é o custo eventual estimado a 3% do valor dos custos variáveis (R$/lote); ); 𝑄11𝑎 é o custo eventual estimado a 3% 

do valor dos custos variáveis para o produtor (R$/lote); 𝑄11𝑏 é o custo eventual estimado a 3% do valor dos custos variáveis para a agroindústria (R$/lote); 

 

3 Em que 𝑄2 é custo com a depreciação e manutenção de instalações e equipamentos mecânicos (R$/lote),  𝑄3𝑎 é a mão de obra familiar empregada no manejo 

das aves (R$/lote), 𝑄3𝑐 é a assistência técnica  empregada requerida para a produção das aves (R$/lote), 𝑄6𝑏1 é o custo com a análise da qualidade de água 

(R$/lote), 𝑄6𝑏3 é o custo com controle de roedores (R$/lote), 𝑄9𝑎,𝑏,𝑐 é o custo com certificações de bem-estar animal, livre de antibióticos e produção orgânica 

(R$/lote), 𝑄9𝑑 é o custo com Funrural, 𝑄12𝑎,𝑏,𝑐 são os custos com a remuneração dos fatores de produção (terra, capital imobilizado e capital de giro, 

respectivamente), 𝑄12𝑐𝑎 é o custo com a remuneração do capital de giro da agroindústria, 𝑄12𝑐𝑏 é o custo com a remuneração do capital de giro do produtor; 

𝐷𝑒𝑝 é a depreciação de instalações e equipamentos mecânicos. 

 

4 Em que: 𝑆𝐵 é o número de aves vendidas (ave/lotes); 𝑃𝑃𝑏 é o preço pago por ave (R$/ave); 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 é a quantidade de cama comercializada (t); 𝑃𝑃𝑐 é o 

preço pago pela cama como fertilizante (R$/t); 𝑟𝑒𝑢𝑠𝑒 é o número de reutilização anual da cama (vezes); 𝐷𝑒𝑝 é a depreciação; 𝑄12 é o custo de oportunidade 

com a renda dos fatores de produção (terra, capital imobilizado e capital de giro); e 𝑤𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟 é a mão-de-obra do produtor (pró-labore); 𝑀 é a mortalidade no 

sistema durante todo o período de produção (%); respeitando os dispostos pela Portaria nº 52, de março de 2021 (BRASIL, 2021). Para o estudo, os custos 

com manutenção dos piquetes correspondeu a 50% do custo de manutenção total. 
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Figura 7.3. Indicadores econômicos para produtores de frangos de corte produzidos em sistema orgânico (𝑈𝑃𝑟𝑂) e convencional 

(𝑈𝑃𝑐) para o mês de junho/2021. Valores mais próximos às bordas do gráfico indicam melhor desempenho para o indicador. 
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Para a agroindústria, a receita total foi de R$ 450,195.36 (R$ 36,54/frango; R$ 

14,92/kg) e R$ 345,786.38 (R$ 14,03/frango; R$ 5,50/kg) para 𝑈𝑃𝑟𝑂 e 𝑈𝑃𝑐, 

respectivamente. A receita da agroindústria para 𝑈𝑃𝑟𝑂 foi 23% maior do que para 

𝑈𝑃𝑐. Com isso, o valor 2,7 vezes maior por kg do frango orgânico impactou mais do 

que o número de frangos duas vezes maior alojados no sistema convencional. 

Diferentemente, Bokkers e De Boer (2009) observaram que o maior número de 

animais e lotes possibilitaram maior receita na produção de frangos em sistema 

convencional quando comparado ao sistema orgânico. Tal fato se justifica pelo estudo 

do sistema a partir de janela temporal de um ano. Apesar disso, os autores 

observaram maior preço por kg de carne para frangos produzidos em sistema 

orgânico. Do mesmo modo, Cobanoglu et al. (2014) observaram maior preço de venda 

para carne de frango orgánico, praticado a € 3,78/kg. O maior preço por kg de carne 

de frango orgânico pode se justificar pelo maior custo e menor densidade de produção. 

Além disso, produções orgânicas apresentam maiores riscos do que as produções 

convencionais. Juntos, os fatores podem servir como barreira de entrada no mercado 

(GARDEBROEK; CHAVEZ; LANSINK, 2010). Dessa forma, a fim de garantir 

desempenho econômico satisfatório, torna-se fundamental traduzir os maiores custos 

em preços de mercado adequados (SCOZZAFAVA et al., 2020). No entanto, apesar 

do maior preço de mercado, de acordo com Jolly (1991), consumidores aceitam pagar 

preços premium por produtos orgânicos, pois a qualidade do produto reflete no preço. 

Para Kaygisiz et al. (2019), além de nível de renda, fatores como “melhora da 

qualidade de vida animal”, “percepção da qualidade-valor da carne de frango 

orgânico”, “percepção da carne de frango orgânico como ‘mais natural’”, são alguns 

dos fatores citados como influenciadores da preferência de compra dos consumidores 

de carne de frango orgânico.  

 O maior valor agregado para o frango orgânico no mercado tem reflexo 

também na remuneração do produtor. De acordo com os resultados, a receita total do 

produtor foi estimada em R$ 15.574,03 (R$ 1,13/frango) e R$ 16.477,03 (R$ 

0,58/frango) para 𝑈𝑃𝑟𝑂 e 𝑈𝑃𝑐, respectivamente. Apesar da maior receita total 

proveniente do maior número de frangos alojados no sistema convencional, os 

produtores de frangos orgânicos receberam o maior preço pago por frango entregue. 

Van Horne (2020) também observou menor preço pago por frango para produção 

convencional quando comparado a sistemas de produção orgânico. De acordo com o 
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autor, em 2017, produtores europeus receberam um valor médio de € 0,83/kg e € 

2,42/kg de peso vivo para frangos produzidos em sistema convencional e orgânico, 

respectivamente. De acordo com Demattê Filho et al. (2022), produtores de frangos 

de corte que migraram de um sistema produtivo convenional para um sistema de 

produção orgânico observaram melhora na rentabilidade de seu empreendimento a 

partir da migração. Desse modo, é possível inferir que a qualidade do produto final 

impacta diretamente no valor do produto que, por sua vez, se relaciona com o melhor 

preço pago pela agroindústria ao produtor. 

Neste estudo, a renda líquida (𝑁𝑖) do produtor foi de – R$ 0,26/frango e – R$ 

0,13/frango, para 𝑈𝑃𝑟𝑂 e 𝑈𝑃𝑐, respectivamente. Por outro lado, a margem bruta (𝐺𝑀) 

foi de R$ 1,06/frango e R$ 0,50/frango, e a renda familiar foi de R$ 1,27/frango e R$ 

0,59/frango. De acordo com Santos Filho e Talamini (2014), a determinação do 

desempenho econômico satisfatório da atividade depende da relação entre receita e 

custo. Neste sentido, indicadores como 𝑁𝑖 e 𝐺𝑀 são de grande valia para avaliar o 

desempenho econômico da produção de frangos de corte. Os resultados do estudo 

de Santos Filho e Talamini (2014) apontam para um baixo desempenho econômico 

do empreendimento no longo prazo. Para os autores, 𝑁𝑖 < 0 indica que o produtor 

não consegue pagar todos os custos dos fatores de produção que, por sua vez, 

sustentam um desequilíbrio em longo prazo. Assim, para que o empreendimento 

possa se sustentar no longo prazo, são necessários resultados de 𝑁𝑖 > 0. No entanto, 

com o 𝐺𝑀 < 0, é possível que o empreendimento se sustente no curto prazo. Tais 

informações corroboram o atual cenário vivido pelos produtores e observado a partir 

da mídia especializada. O descontentamento de produtores acerca do preço recebido 

por frango27 e, mais recentemente, correlacionado aos altos custos de produção28, 

                                            
 

27 Revista Globo Rural. (2014). Criadores de frango reclamam do preço pago pelas integradoras em 
SC. Disponível em: https://glo.bo/31hQXUQ; acessado em 28 de agosto de 2021. 
 
Sistema FAEP. (2016). Produtores reclamam de preço do frango pago por integradoras. Disponível 
em: https://bit.ly/3lqHvVQ; acessado em acessado em 28 de agosto de 2021. 
 
28 Avicultura Industrial. (2021a). Custos de produção de frangos aumentam quase 20% em 2021; na 
produção de suínos, índice tem alta de 10,82%. Disponíve em: https://bit.ly/3EdEO1j; acessado em 
28 de agosto de 2021. 
 
Avicultura Industrial. (2021b). Produtores do interior de São Paulo reclamam dos altos custos com a 
produção de aves. Disponível em: https://bit.ly/3DeosEy; acessado em 28 de agosto de 2021. 

https://glo.bo/31hQXUQ
https://bit.ly/3lqHvVQ
https://bit.ly/3EdEO1j
https://bit.ly/3DeosEy
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ganhou destaque nos últimos anos. Cruzando dados de preços pagos ao produtor 

(Jox Assessoria Agropecuária) e o custo de produção do frango de corte (Embrapa 

Suínos e Aves), observa-se que, desde 2015, em poucos momentos, o preço recebido 

pelo produtor superou o custo de produção estimado. Deste modo, dois principais 

pontos podem justificar a permanência do produtor na produção de frangos de corte: 

a renda familiar (𝐹𝑅) e/ou valores intangíveis. 

A 𝐹𝑅 é um indicador que sugere a garantia de permanência do produtor na 

atividade, uma vez que este indicador ajuda a explicar a resistência de pequenos 

produtores familiares na atividade, mesmo quando observam renda líquida menor que 

zero (SANTOS FILHO; TALAMINI, 2014). A 𝐹𝑅 não considera custos com mão-de-

obra familiar e depreciação de benfeitorias e equipamentos, podendo levar o produtor 

a se descapitalizar no longo prazo. Com isso, a partir dos resultados observados para 

𝐺𝑀 e 𝐹𝑅, é possível sugerir que a permanência do produtor na atividade deve-se a 

uma sensação positiva dos indicadores econômicos que podem não corresponder à 

real situação do empreendimento.  

Por sua vez, a percepção de valores intangíveis por produtores em sistemas 

alternativos pode explicar a manutenção dos produtores de frangos orgânicos na 

atividade. Problemas econômicos estão entre as principais razões para a não-

permanência de produtores em sistemas orgânicos certificados (KIRNER; VOGEL; 

SCHNEEBERGER, 2006; FLATEN et al., 2010). Também, de acordo com Koesling et 

al. (2012), apoio econômico e preços premium não são suficientes para motivar 

produtores a se manterem orgânicos. Por outro lado, razões como segurança 

alimentar, autorealização, preocupações ambientais, bem como valores comunitários 

e razões filosóficas foram citados como motivações para a produção de orgânicos 

mesmo com baixo rendimento financeiro das produções (CUI; MOLNAR, 2016). 

Demattê Filho et al. (2022) observaram que produtores de frangos que migraram de 

um sistema convencional para um sistema orgânico, baseado no modelo da 

Agricultura Natural, apresentaram uma mudança positiva na percepção de critérios 

relacionados ao bem-estar e à saúde, tanto humana quanto animal. Além disso, a 

                                            
 

Avicultura Industrial. (2021b). Produtores do interior de São Paulo reclamam dos altos custos com a 
produção de aves. Disponível em: https://bit.ly/3DeosEy; acessado em 28 de agosto de 2021. 
 

https://bit.ly/3DeosEy
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motivação de produtores orgânicos pode vir de uma comunicação compreensiva e 

específica sobre os benefícios da produção orgânica (KOESLING et al., 2012). 

 

7.2. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

 Na produção avícola, as estratégias adotadas nos programas nutricionais, por 

vezes, fazem parte de um arcabouço estratégico que, quando eficientes, permitem ao 

mesmo tempo reduzir os custos de produção e manter o desempenho animal 

satisfatório, aumentando a lucratividade (NACIMENTO et al., 2021). Tais estratégias 

são resultados de anos de esforços em pesquisas e estudos internos ao sistema de 

produção de eleição. Informações acerca da composição nutricional da dieta tornam-

se de difícil acesso por agentes externos. No entanto, é consensual a maior 

participação de milho e farelo de soja na composição de programas de nutrição 

voltados à produção de frangos de corte. Com isso, dada a impossibilidade de acesso 

irrestrito à formulação e, sabendo da variedade de opções de ingredientes e matrizes 

nutricionais trabalhadas a campo, avaliar a participação de milho e farelo de soja na 

dieta, a partir de dados da literatura científica, pareceram ser uma possibilidade viável 

para o desenvolvimento do estudo, sem comprometer comparações futuras.  

 Dietas orgânicas brasileiras, destinadas a frangos de corte devem cumprir 

exigências legais. Estas exigências estabelecem que até 20% da dieta possa ter 

origem de alimentos não-orgânicos (BRASIL, 2011, 2014). Considerando que, por 

vezes, mais de 80% da ração se concentra em milho e farelo de soja, seria possível 

empregar ingredientes semelhantes em rações, tanto convencionais quanto 

orgânicas. Com isso, é possível que o custo com nutrição, considerando uma 

formulação completa, não apresente grandes diferenças percentuais ao que foi 

observado neste estudo.  

 De modo semelhante ao ocorrido com o custo com nutrição, o custo com 

sanidade apresentou limitações na obtenção de informações. Canever et al. (1996) 

observaram, em estudo sobre este tema, que a utilização de antibióticos via água e 

ração faz-se presente para a prevenção de doenças. De fato, a utilização estratégica 

de antibióticos como melhoradores de desempenho na indústria avícola vem sendo 

utilizada desde os anos 1950s (HAYS; BATSON; GERRITS, 1986). Em contrapartida, 

nos anos recentes, o banimento do uso dos antibióticos como melhoradores de 
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desempenho na produção animal possibilitou o surgimento de estudos que visam à 

substituição dos antibióticos promotores de crescimento por substâncias alternativas, 

tais como pré- e/ou probióticos (HUME, 2011). No entanto, determinados antibióticos 

ainda permanecem sendo empregados como promotores de crescimento na produção 

avícola. Com isso, sistemas alternativos, como aqueles livres de antibiótico e 

orgânicos, vêm surgindo em resposta ao aumento da preocupação dos consumidores 

relacionada ao surgimento de bactérias resistentes e à permanência de determinados 

antibióticos na produção animal (DIAZ-SANCHEZ et al., 2015). Apesar de não serem 

utilizadas bases farmacológicas e/ou quimioterápicas na 𝑈𝑃𝑟𝑂, prevalecendo o uso 

de pré- e/ou probióticos em quaisquer etapas da produção do frango de corte 

(medicamentos, vacinas, pré- e probióticos), o custo com medicamentos foi 

descartado das análises desenvolvidas, uma vez que estas informações são frutos de 

aprendizado que, para a empresa em questão, perfazem mais de 25 anos de estudos, 

caracterizando-se como uma estratégia de sucesso na produção do frango sem 

antibióticos e que diferencia sua produção de frango em sistema orgânico29 do 

convencional. Para 𝑈𝑃𝑐, não foi possível obter informações acerca de bases 

farmacológicas e/ou quimioterápicas, de modo semelhante à 𝑈𝑃𝑟𝑂. Com isso, diante 

da substituição dos custos de medicamentos químicos, empregados comumente em 

sistemas de produção convencionais, por pre- ou probióticos utilizados em sistemas 

orgânicos, possivelmente seriam encontrados custos semelhantes aos encontrados 

para este item neste estudo. 

 

7.3. CONCLUSÃO 

 

A receita de produtores de frangos de corte é variável, de difícil predição e isso 

torna o resultado econômico do produtor também variável. Os critérios adotados para 

o cálculo do resultado econômico da atividade são definidos de forma contratual entre 

produtor e agroindústria, que, além disso, define quais os custos serão de obrigação 

de cada um. De forma direta, a receita depende dos resultados zootécnicos, fazendo 

com que estas variem na mesma agroindústria e no mesmo período. Com isso, além 

                                            
 

29 Informe pessoal 
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da negociação com a agroindústria por uma forma justa de remuneração, o produtor 

deve fazer uma boa gestão da produção e de seus custos, bem como obter os 

melhores resultados zootécnicos possíveis (SANTOS FILHO; TALAMINI, 2014). 

Neste estudo, a partir do ponto de vista de profissionais da cadeia produtiva de 

frangos de corte em sistema orgânico, foi possível definir o que seria uma unidade de 

produção representativa para este sistema no estado de São Paulo. Esta unidade de 

produção representativa apresentou como características tecnológicas, bebedouros 

pendulares, comedouros automatizados e sistema de refrigeração por ventilação 

pressão positiva e nebulização, indicando um nível tecnológico intermediário. A partir 

de informações quantitativas, foi possível desenvolver um modelo de cálculo do custo 

econômico, aplicável tanto à produção de frangos orgânicos quanto à convencional, e 

comparar o desempenho econômico a partir de indicadores. O maior custo total foi 

observado para 𝑈𝑃𝑟𝑂. Os principais custos de produção observados foram nutrição 

(68,5% e 70,9%), pintos de um dia (12% e 8%) e mão-de-obra (5,7% e 7,7%) para 

𝑈𝑃𝑐 e 𝑈𝑃𝑟𝑂, respectivamente. Tanto 𝑈𝑃𝑟𝑂 quanto 𝑈𝑃𝑐 apresentaram renda líquida 

negativa. Apesar de apresentar rentabilidade negativa, dois fatores podem ajudar a 

entender a manutenção do produtor na atividade: a renda familiar e/ou a percepção 

de valores intangíveis. Uma vez que a renda familiar não considera os custos com 

mão-de-obra familiar e depreciação de benfeitorias e equipamentos, o produtor pode 

apresentar uma sensação positiva dos indicadores econômicos, que podem não 

corresponder à real situação do empreendimento. Por outro lado, a percepção de 

valores intangíveis, como, por exemplo, melhor bem-estar animal e saúde, podem 

ajudar a entender sua permanência. Dessa forma, apesar de não ser o foco deste 

estudo, a manutenção de produtores em sistemas de produção alternativos aos 

convencionais deve considerar uma abordagem multidisciplinar e multidimensional, 

que considere a percepção de valores intangíveis.
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8. CAPÍTULO VII – ARTIGO IV: 

COMPARAÇÃO DO DESEMPENHO AMBIENTAL DE SISTEMAS DE 

PRODUÇÃO ORGÂNICO E CONVENCIONAL DE FRANGOS DE CORTE SOB 

A ÓTICA DA SÍNTESE EM EMERGIA30 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 

30 Publicado como “Nacimento, R.A., Rojas Moreno, D.A., Luiz, V.T., Avelar de Almeida, T.F., Rezende, 
V.T., Bazerla Andreta, J.M., Ifuki Mendes, C.M., Giannetti, B.F., Gameiro, A.H., 2022. Sustainability 
assessment of commercial Brazilian organic and conventional broiler production systems under an 
Emergy analysis perspective. J. Clean. Prod. 132050. 
https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2022.132050” 

https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2022.132050
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8.1. INTRODUÇÃO 

 

 Preocupações com a exploração e a destruição dos recursos naturais têm 

aumentado a conscientização pela proteção ambiental e encorajado o “consumo 

verde” (MOISANDER, 2007). De acordo com Chekima et al. (2019), nos últimos 15 

anos, práticas de agricultura e consumo orgânicos têm ganhado um grande interesse 

da sociedade, uma vez que estas sustentam a saúde das pessoas e do ambiente. 

Acompanhando essa tendência, o interesse pela carne de frango orgânica também 

demonstrou crescimento no mesmo período. De acordo com dados da Eurostat 

(2021), a produção de frangos orgânicos em países europeus apresentou crescimento 

médio anual de 1% entre os anos de 2012 a 2019. Nos Estados Unidos, as vendas de 

carne de frango orgânico saltaram de USD 371,5 milhões para USD 1,12 bilhão entre 

os anos de 2012 e 2017 (NASS, 2021), aumento que representa um salto de 33% no 

valor arrecadado.  

 De uma forma geral, a produção de frangos de corte tem sido identificada 

como ambientalmente eficiente quando comparada a outros sistemas de produção 

animal (WILLIAMS; AUDSLEY; SANDARS, 2006a). No entanto, como todos os 

sistemas agrícolas, os sistemas de produção de frangos podem ser melhorados 

ambientalmente (LEINONEN et al., 2012), tornando-os mais resiloentes e os 

selecionando. Sendo assim, faz-se necessária a busca por sistemas que se mostrem 

mais ambientalmente eficientes e mais resilientes dentre as alternativas propostas 

para a produção. 

 Diversos estudos na literatura científica visam avaliar o desempenho 

ambiental na produção de frangos orgânicos e compará-lo à produção de frangos 

convencionais. Mais recentemente, van Wagenberg et al. (2017) sistematizaram e 

analisaram os resultados de estudos revisados por pares e publicados nas principais 

bases de dados científicos para diferentes categorias de animais criados tanto em 

sistema orgânico quanto convencional. Em sua maioria, estes estudos utilizam o ciclo 

de vida como metodologia predominante (WILLIAMS; AUDSLEY; SANDARS, 2006b; 

BOKKERS; DE BOER, 2009; BOGGIA; PAOLOTTI; CASTELLINI, 2010; CASTELLINI 

et al., 2012; LEINONEN et al., 2012; LEINONEN; KYRIAZAKIS, 2013; VAN DER 

WERF; SALOU, 2015).  
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 A análise do ciclo de vida (ACV) é uma ferramenta importante para avaliar 

recursos, energia e serviços humanos em uma mesma janela quantitativa (BROWN; 

BURANAKARN, 2003). Como vantagem, a ACV é capaz de avaliar impactos 

ambientais de forma quantitativa (WANG et al., 2020b). No entanto, os indicadores e 

ranqueamentos resultantes da ACV se apresentam em várias unidades (i.e., CO2, 

energia consumida, capital humano requerido etc.), tornando os resultados difíceis de 

serem comparados a outros estudos (BROWN; BURANAKARN, 2003). Além disso, 

serviços ecossistêmicos e recursos fornecidos “de graça” pelo meio ambiente são 

frequentemente ignorados pela ACV, o que limitaria a compreensão do método (LIU 

et al., 2018). Por outro lado, a síntese em emergia possibilita a conversão de diferentes 

unidades (kg, g, L, $, bites) a partir de diferentes insumos (recursos e serviços 

ecossistêmicos, materiais, construções e infraestrutura, serviços e informação) em 

uma unidade de medida comum: o emjoules solar (seJ) (ODUM, 1996). A síntese em 

emergia avalia o processo do ponto de vista do “doador”. Utilizando indicadores em 

emergia, o método possibilita: (i) distinguir a dependência de diferentes componentes; 

(ii) avaliar os recursos do sistema; e (iii) avaliar os níveis hierárquicos em energia dos 

componentes (YANG et al., 2019), bem como avaliar a resiliência do sistema produtivo 

(AGOSTINHO et al., 2019). Para Wang et al. (2020b), a síntese em emergia é o 

método apropriado para analisar ecossistemas complexos com interação homem-

natureza de maneira integral. 

 Diversos estudos na literatura científica visam avaliar a sustentabilidade de 

sistemas de produção avícola a partir da síntese em emergia (CASTELLINI et al., 

2006; ZHANG; HU; WANG, 2013b; GUAN et al., 2016a; CHENG et al., 2017; 

ALLEGRETTI et al., 2018). Dentre eles, Castellini et al. (2006) compararam sistemas 

de produção de frangos orgânico e convencional, baseando-se em legislações de 

produção orgânica europeias e em condições experimentais. Por outro lado, este 

estudo visa comparar produções de frangos em condições comerciais, a partir de uma 

unidade de produção brasileira representativa, e criados em sistema orgânico e 

convencional. Não se tem conhecimento de que haja na literatura científica estudo 

que vise comparar o desempenho ambiental de produções em termos comerciais e 

do ponto de vista da emergia. 

 O objetivo do estudo foi avaliar e comparar o desempenho ambiental de uma 

unidade de produção brasileira representativa da produção de frangos de corte 
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criados em sistema orgânico (𝑈𝑃𝑟𝑂) a uma unidade comercial de produção de frangos 

de corte criados em sistema convencional (𝑈𝑃𝑐) a partir da síntese em emergia. Além 

disso, o estudo teve como objetivo comparar os resultados aos de sistemas de 

produção avícolas previamente descritos na literatura científica. 

 

8.2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 O estudo foi conduzido no Laboratório de Análises Socioeconômicas e 

Ciência Animal na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de 

São Paulo, Pirassununga, Brasil, entre os meses de outubro de 2020 a junho de 2021, 

aprovado sob o protocolo número 1303010221 pelo Comitê de Ética no Uso de 

Animais da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, da Universidade de São 

Paulo (CEUA-FMVZ/USP). 

 

8.2.1. Seleção do caso e coleta de dados de produção orgânico e convencional 

 

 A escolha pela empresa Korin® Agropecuária para o desenvolvimento do 

estudo se deu considerando a relevância e o pioneirismo da organização na produção 

de frangos de corte em sistema orgânico livre de Organismos Geneticamente 

Modificados (OGM). A agroindústria em questão apresentou taxas de crescimento 

acumulado de 500% nos últimos sete anos. Em 2018, 64% do faturamento anual foi 

representado pelos frangos da linha sustentável e orgânicos (KORIN, 2015, 2018).  

 A metodologia utilizada dividiu-se em duas etapas: i) definição da unidade de 

produção representativa (𝑈𝑃𝑟𝑂) para frangos de corte produzidos em sistema 

orgânico, definida a partir do corpo técnico da agroindústria; e ii) indicação de 𝑈𝑃𝑟𝑂 

para estudo de caso, condizente com as características determinadas na primeira 

etapa. Para tanto, o corpo técnico da agroindústria foi questionado com relação ao 

pacote tecnológico contido em uma 𝑈𝑃𝑟𝑂 (comedouros, bebedouros, sistema de 

climatização), bem como manejos intrínsecos à produção e índices zootécnicos da 

produção. Em seguida, identificou-se uma unidade a partir das respostas obtidas no 

questionário. A partir da definição da 𝑈𝑃𝑟𝑂, foi selecionado o sistema de produção de 

frangos de corte com pacote tecnológico semelhante à 𝑈𝑃𝑟𝑂, voltado para a produção 

convencional de frangos de corte (𝑈𝑃𝑐). 
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 As fronteiras tanto de 𝑈𝑃𝑟𝑂 quanto de 𝑈𝑃𝑐 foram definidas como a área 

utilizada para a produção dos frangos de corte (𝑈𝑃𝑟𝑂 = 𝑔𝑎𝑙𝑝ã𝑜 ⋃ 𝑝𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒 ;  𝑈𝑃𝑐 =

𝑔𝑎𝑙𝑝ã𝑜). Posteriormente, foram realizados levantamentos de dados quantitativos, por 

meio de questionários aplicados de forma remota, relativos tanto ao custo econômico 

de produção quanto às nformações acerca de indicadores de desempenho 

zootécnicos junto aos produtores. 

 

8.2.2. Localização, características e desempenho das unidades de produção  

 

 A unidade de produção de frangos de corte orgânico (𝑈𝑃𝑟𝑂) selecionada para 

o estudo foi localizada na cidade de Pirassununga, São Paulo, Brasil (Lat. -

21.9980468 S, long. - 47.4280861, W; https://www.gps-coordinates.net/). Como 

características tecnológicas, a 𝑈𝑃𝑟𝑂 apresentou comedouros automatizados 

(“Tuboflex”), bebedouros pendulares, aquecimento a partir de forno a lenha e 

refrigeração a partir da combinação de ventilação (pressão positiva) e nebulização.  

 A unidade de produção de frangos de corte convencional (𝑈𝑃𝑐) foi localizada 

na cidade de Poloni, São Paulo, Brasil (Lat. -20.7836955 S, long. -49.8149752, W; 

https://www.gps-coordinates.net/; Figura 8.1). Como características tecnológicas, a 

𝑈𝑃𝑐 apresentou comedouros automatizados (“Tuboflex”), bebedouros tipo nipple, 

aquecimento a partir de forno a lenha e refrigeração a partir da combinação de 

ventilação (pressão positiva) e nebulização.  

 Os aspectos correlacionados ao alojamento e ao desempenho zootécnico dos 

animais para 𝑈𝑃𝑟𝑂 e 𝑈𝑃𝑐 estão descritos na Tabela 8.1. Com relação à densidade 

animal, a 𝑈𝑃𝑟𝑂 apresentou 9 aves/m2 (5,0m2/ave) para área coberta (galpão) e 1,80 

aves/m2 de área externa (piquete; 0,5m2/ave), respeitando os dispostos pela Instrução 

Normativa Nº 46, de 06 de outubro de 2011 e a Portaria Nº 52 de 23 de março de 2021 

(BRASIL, 2021), que estabelecem densidade máxima de 0,4m2/ave de área externa 

(piquete) e 30 kg/m2 para área coberta (~12 aves/m2, considerando aves com 2,5kg 

de peso vivo). O acesso à área de piquete se dá a partir do trigésimo dia de 

alojamento. 

https://www.gps-coordinates.net/
https://www.gps-coordinates.net/


197 

 

 

 

Figura 8.1. Localização da cidade de (a) Pirassununga (𝑈𝑃𝑟𝑂) e (b) Poloni (𝑈𝑃𝑐) 

relacionadas ao número de frangas, frangos e pintos para engorda (mil cabeças) por 

estabelecimento de acordo com as mesorregiões do estado de São Paulo, Brasil. 

 

Em que 𝑈𝑃𝑟𝑂 é a unidade de produção representativa para frango criados em sistema orgânico; e 𝑈𝑃𝑐 

é a unidade de produção de frango criados em sistema convencional. Fonte: (para os dados: IBGE; 

https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6943; para mapa: EstatGeo: https://bityli.com/VdZGu)  

 

 Para 𝑈𝑃𝑐, a densidade animal apresentada foi de 11 aves/m2 (0,09m2/ave). A 

linhagem de aves produzidas foi caracterizada como sendo de crescimento rápido 

tanto para 𝑈𝑃𝑟𝑂 quanto para 𝑈𝑃𝑐, sendo abatidas aos ~43 e 46 dias de idade, 

produzindo 5,5 e 5,8 lotes por ano, respectivamente. Para 𝑈𝑃𝑟𝑂 e 𝑈𝑃𝑐, o consumo 

médio de ração foi de 4,43 kg e 4,61 kg de ração durante todo o período de alojamento. 

O ganho de peso total foi de 2,4 kg e 2,5 kg e a mortalidade total foi de 3% e 1%, 

respectivamente. Em ambos os sistemas, a conversão alimentar estimada foi de 

1,8:1,0 kg de peso vivo. Para 𝑈𝑃𝑟𝑂, o milho e o farelo de soja foram os ingredientes 

com maior participação nas dietas, representando 58% (2,57 kg/ave) e 31% (1,37 

kg/ave) da dieta, respectivamente. Para 𝑈𝑃𝑐, não foi possível a obtenção de 

informação acerca de inclusões de milho e farelo de soja, tendo em vista o caráter 

https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6943
https://bityli.com/VdZGu
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estratégico da composição da dieta para a agroindústria consultada, declarado pelo 

entrevistado.  

 

Tabela 8.1. Principais características do sistema produtivo de frangos de corte em 

sistema orgânico (𝑼𝑷𝒓𝑶) e convencional (𝑼𝑷𝒄).  

 

Instalações e alojamento UPrO UPc 

Animais produzidos (n) 12.700 25.000 
Área total (m2) 8.459 2.250 

Superfície de área coberta (m2) 1.409 2.250 
Piquetes (m2) 7.050 - 

Densidade de área coberta (aves/m2) 9,01 11,11 
Densidade de área piquete (aves/m2) 1,80 - 

Desempenho zootécnico   

Lotes por ano (n) 5,5 5,8 
Peso final (kg) 2,45 2,55 
Idade ao abate (dias) 43 46 
Consumo total (kg/ave)* 4,43 4,61 

Milho (kg/ave) 2,57 3,00 
Farelo de Soja (kg/ave) 1,37 1,42 

Conversão alimentar (kg:kg) 1,80 1,84 
Mortalidade (%) 3,00 1,38 

 

* Para 𝑈𝑃𝑐, as inclusões de milho e farelo de soja no programa de alimentação foram consideradas a 

partir de dietas comerciais convencionais, sugeridas por Nacimento et al. (2021). 

 

8.2.3. Desenvolvimento do modelo de síntese em emergia 

 

Os modelos de cálculo para a Síntese em Emergia estão descritos no Material 

Suplementar D. As regras que descrevem a álgebra da emergia foram: 

 todas as fontes de emergia de um processo são atribuídas às saídas do 

processo; 

 coprodutos de um processo têm a emergia total atribuída para cada caminho; 

 quanto às divisões dos caminhos, a emergia é atribuída para cada “etapa” da 

divisão baseada em sua porcentagem do fluxo de energia total no caminho; 

 a emergia de um sistema não pode ser duplamente contada: (a) as 

retroalimentações em emergia não podem ser duplamente contadas; (b) as 
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saídas, quando reunidas, não podem originar uma soma maior do que a fonte 

de emergia a partir da qual elas foram derivadas. 

 

 Para o desenvolvimento do estudo, três passos foram seguidos, de acordo com 

as premissas estabelecidas por Odum (1996) e sugestões de Brown e Ulgiati (2004): 

i) construção de um diagrama do fluxo de energia do sistema, definindo as fontes de 

energia, o limite do sistema e os componentes internos (produtores, consumidores, 

estoques, interações etc). Este passo consiste na utilização de símbolos propostos 

por Odum (1996), a fim de diferenciar os tipos de fontes (fontes naturais do lado 

esquerdo do diagrama e fontes econômicas (materiais e serviços) posicionados acima 

do diagrama); saídas são posicionadas do lado direito do diagrama e, abaixo do 

diagrama, localiza-se o dissipador de energia (ou a entropia perdida) em todas as 

fases do processo (ALLEGRETTI et al., 2018) (Quadro 8.1); ii) organização dos dados 

em tabela de avaliação da emergia; nesta tabela, foram descritos todos os recursos, 

listados e posteriormente classificados de acordo com sua origem: natural (𝐼) ou 

econômica (𝐹). Os recursos econômicos foram subdivididos em recursos materiais 

(𝑀) e serviços econômicos (𝑆). A soma destas entradas (𝑌 = 𝐼 + 𝐹) demonstra o valor 

em emergia produzido no sistema de produção agroindustrial (ALLEGRETTI et al., 

2018); e iii) cálculos dos indicadores em emergia e discussão dos resultados para fins 

práticos. As 𝑇𝑟 dos itens listados na tabela de cálculo foram obtidas na literatura e, 

quando necessário, corrigidas para a linha de base da emergia da biogeosfera 

proposta por Brown et al. 2016, igual a 12,0E+24 sej/J. Para a obtenção da emergia 

de cada insumo e total, todos os fluxos de energia de entrada foram multiplicados 

pelas unidades de valor em emergia (UEV’s) já convertidas. A conversão foi obtida a 

partir da multiplicação das UEV’s pelo fator de conversão correspondente. Com isso, 

UEV’s provenientes de estudos que utilizaram a linha de base 9,44E+24 (ODUM, 

1996), 10,57E+24 (CAMPBELL, 1998, 2000), 9,26E+24 (CAMPBELL, 2000), 

15,83E+24 (ODUM, 2000; ODUM; BROWN; BRANDT-WILLIAMS, 2000) e 15,2E+24 

(BROWN; ULGIATI, 2010) foram multiplicadas e convertidas pelos coeficientes 1,27; 

1,14; 1,30; 0,76; e 0,79, respectivamente. 
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Quadro 8.1. Linguagem de símbolos proposta por Odum (1996) para a representação 

dos fluxos de energia de sistemas. 

 

 

Janela do sistema: Caixa retangular é desenhada para representar as fronteiras 
que são selecionadas. As fronteiras selecionadas devem definir um prisma 
tridimensional entorno do sistema. 
 

 

Fonte: é uma entrada que cruza a fronteira do sistema que inclui fluxos de energia 
pura, materiais, informações, serviços, etc. Todas as entradas são dadas como um 
círculo. São distribuídas em torno dos limites do sistema, da esquerda para a 
direita, de acordo com a transformidade, iniciando com a luz do sol na esquerda e 
informações e serviços humanos na direita. Nenhum fluxo de entrada é desenhado 
abaixo da janela. 
 

 

$

 

Caminhos dos fluxos: os fluxos são representados por linhas, incluindo energia 
pura (energia sem companhia de materiais), materiais e informações. Dinheiro é 
demonstrado como linhas tracejadas. Onde os fluxos de materiais de um tipo são 
enfatizados, usa-se linhas pontilhadas (ou coloridas). As ponteiras das linhas 
significam que os fluxos são conduzidos para trás do fluxo (doadores) sem 
retroalimentação apreciável da próxima entidade. Linhas sem ponteiras fluem em 
proporção para a diferença entre duas forças e pode seguir em um sentido ou outro. 
 

 

 

 

Sumidouro (entropia): representa a energia disponível dispersa (energia potencial) 
degradada e incapaz de produzir trabalho. Representando a segunda lei da 
energia, o sumidouro é requerido para todo símbolo de “transformação” e tanque. 
No início, um símbolo de sumidouro pode ser inserido no centro inferior da janela 
do sistema. Material, energia disponível, ou informação usável nunca devem 
apresentar sumidouros, somente energia degradada. 
 

 

Estoque: qualquer quantidade estocada no sistema é dada por um símbolo de 
“tanque”, incluindo materiais, energia pura, dinheiro, ativos, informações, imagens, 
e quantidades que são nocivas para outros. Todo conteúdo em entrada ou em 
saída de um tanque deve ser do mesmo tipo deste fluxo e medido na mesma 
unidade. 
 

 

Interação: dois ou mais fluxos que são diferentes e requeridos para um processo 
são conectados por um símbolo de “interação”. Os fluxos para uma interação são 
desenhados para um símbolo da esquerda para a direita, de acordo com sua 
transformidade, com aquela de menor qualidade à margem esquerda. A saída de 
uma interação é uma saída de um processo produtivo, um fluxo de produto. Estes 
devem seguir para a direita, uma vez que a produção é uma transformação que 
aumenta a qualidade. 
 

  

 

Produtores: este símbolo é usado por unidades do lado esquerdo do diagrama de 
sistemas que recebem commodities e outras entradas de diferentes tipos 
interagindo para gerar produtos. O símbolo de produtor inclui produtores biológicos, 
como plantas e produção industrial. 
 

 

Consumidores: este símbolo é usado para unidades no lado direito do diagrama de 
sistemas que recebe produtos e serviços de retroalimentação e materiais. 
Consumidores podem ser populações de animais ou setores da sociedade, como 
consumidores urbanos. Um símbolo de consumidor frequentemente implica em 
interações autocatalíticas e estoques. No entanto, o símbolo de consumidor é um 
símbolo classe (i.e. refere-se a muitos similares, mas de unidades diferentes), e 
detalhes do que se passa no consumidor não são especificados exatamente, a 
menos que mais detalhes sejam internamente diagramados. 
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Interruptor: este símbolo representa um processo interrompível (processo “liga-
desliga”). Os fluxos que são controlados entram e saem pelos lados. Os caminhos 
que controlam o interruptor são desenhados entrando pela parte superior para o 
topo do símbolo. Isto inclui limites e outras informações. O processo “liga-desliga” 
ocorre em processos naturais, assim como com o controle humano (i.e. saída de 
fluxos de água de um rio represado por uma barragem construída pelo homem). 
 

 

Transações monetárias: quando quantidades de um fluxo são cambiadas por outro 
fluxo, o símbolo de transação é usado. Muito frequentemente o câmbio é um fluxo 
de commodities, bens ou serviços trocados por dinheiro (desenhados com linhas 
tracejadas). Frequentemente, o preço relatado de um fluxo para outro é uma fonte 
de saída de uma ação, representando o mercado mundial; é demonstrado como 
um caminho vindo de cima para o topo do símbolo. 
 

 

Fonte: adaptado de Odum (1996) 

 

Os valores das entradas dos insumos foram calculados a partir do seu valor de 

transação monetária equivalente, baseado em emergia (𝐸𝑚$) por lotes e comparados 

aos custos de produção em dólares (𝑈𝑆$: 𝑅$ = 1,00: 5,00, para junho/2021). Para 

tanto, o 𝐸𝑚$ foi obtido a partir da divisão da emergia de uma nação pela razão de 

emergia em dinheiro (𝐸𝑀𝑅). O 𝐸𝑀𝑅 é uma medida do valor monetário gerado em uma 

economia como o resultado de um fluxo de entrada de emergia.  

O 𝐸𝑀𝑅 foi estimado para 2021 a partir de uma série de dados disponíveis na 

literatura científica. De acordo com Giannetti et al. (2013b), a razão emergia/dinheiro 

mostrou valores de 1,40, 1,13, 0,60, 0,48, 0,52 em 1979, 1981,1989,1996 e 2007. A 

partir destes valores, e assumindo um comportamento logarítmico do 𝐸𝑀𝑅 com o 

passar dos anos (ODUM, 1996), foi possível estimar a razão emergia/dinheiro para o 

Brasil. 

De acordo com Odum (1996), se um fluxo de emergia é responsável por uma 

porção da riqueza real de um sistema econômico, pode-se inferir que esta proporção 

do poder de compra do sistema é devido a este fluxo de emergia. De acordo com a 

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o setor do agronegócio 

contribuiu com 27,4% do PIB brasileiro. Em outras palavras, é possível inferir que 

27,4% do poder de compra do PIB deve-se ao agronegócio. Então, sugere-se que a 

porção que corresponde à riqueza real do agronegócio no sistema econômico 

brasileiro para 2021 foi de 0,08E+13 sej/USD. Em outras palavras, o 𝐸𝑀𝑅 estimado 

para o agronegócio brasileiro em 2021 foi de 0,08E+13 sej/USD. 
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Figura 8.2. Razão emergia/dinheiro para o Brasil. É a taxa da 𝑒𝑚potência anual total 

(U) para o produto interno bruto (PIB). 

 

8.2.4. Mitigação local das emissões de gases da produção 

 

Neste estudo, partiu-se do princípio de que uma das principais contribuições do 

vento na produção de frangos de corte provem da mitigação das externalidades que 

impactam na produção dos frangos de corte. Assim, o modelo proposto considerou a 

massa de ar requerida (𝑀) para a dissolução total do N2O, CO2 e CH4 contabilizado a 

partir de um inventário. As estimativas foram divididas a partir das fontes de emissões: 

frangos, cama e energéticos (Tabela 8.2).  

 

Tabela 8.2. Fontes de emissões de externalidades negativas consideradas nesse 

estudo*. 

Fontes de emissão Emissões  

Frangos* Calor e CO2 
Cama** N2O direto, N2O indireto, CH4 

      Energéticos  

Lenha** CO2, N2O, CH4 
Gasolina/diesel** CO2, N2O, CH4 

*Emissões estimadas a partir de modelos sugeridos pela Comissão Internacional de Engenharia 
Agrícola (CIGR, 1984) adaptado por Pedersen e Thomsen (2000); e ** Painel Intergovernamental para 
Mudanças Climáticas (IPCC, 2006). 
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Quadro 8.2. Descrição dos indicadores de sustentabilidade pela metodologia em emergia. 

Indicadores Equação Descrição Alcance 

Transformidade solar 
(𝑇𝑟) 

𝑌

𝐸𝑝
 

Razão entre a emergia total e a energia do 
produto (Ep). 

Valores de Tr maiores indicam menor eficiência na utilização de energia 
quando comparados a valores menores. 

Razão de 
investimento em 
emergia (𝐸𝐼𝑅) 

𝐸𝐷

𝑎𝑟𝑒𝑎
 

 

Medida relativa à intensidade da atividade, 
expressa pela emergia total utilizada pela 
unidade de tempo por área. 

- 

Razão de produção 
da energia líquida 
(𝐸𝑌𝑅) 

𝑌

𝐹
 

Razão entre a emergia total e entradas 
econômicas não renováveis. É indicado 
para analisar e comparar combustíveis por 
medir o rendimento emergético líquido. 

𝐸𝑌𝑅 < 5 indicam fontes de energia secundárias, 𝐸𝑌𝑅 < 2 indicam 
consumo de produtos ou processos de transformação. Processos 
próximos a 1 não promovem significante emergia líquida para a 
economia e somente transforma recursos que são disponíveis a partir 
de processos prévios. 

Razão de carga 
ambiental (𝐸𝐿𝑅) 

𝑁 + 𝐹

𝑅
 

Razão entre os fluxos de emergia de 
entradas não renováveis e renováveis. 

𝐸𝐿𝑅~2 sugerem baixo impacto ambiental. 𝐸𝐿𝑅 > 10 indicam impacto 

ambiental relativamente concentrado; e 3 < 𝐸𝐿𝑅 < 10 indicam impacto 
ambiental moderado. 

Índice de 
Sustentabilidade em 
Emergia (𝐸𝑆𝐼)  

𝐸𝑌𝑅

𝐸𝐿𝑅
 

Razão entre a taxa de rendimento e a 
razão de carga ambiental do sistema. 

𝐸𝑆𝐼 < 1 indica produtos ou processos que não possuem 

sustentabilidade longeva; 1 < 𝐸𝑆𝐼 < 5 indica sustentabilidade com 
longevidade média, enquanto valores acima indicam processos ou 
produtos com sustentabilidade mais longeva. 

 

𝐹: emergia comprada da economia; 𝑅: Recursos renováveis da natureza 𝐼: emergia de recursos naturais; 𝑌: emergia total incorporada; 𝐸𝑝: energia do produto: 

𝑀: Material; 𝑆: Serviços; 𝑁: Recursos não-renováveis da natureza. 
Fontes: adaptado de ODUM, 1996; ULGIATI; BROWN, 1998; BROWN; ULGIATI, 2004.ULGIATI & BROWN, 2002. 
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Estimativa das emissões de CO2 pelos frangos: de acordo com CIGR (1984) 

Pedersen e Thomsen (2000), a produção de calor para frangos pode ser obtida 

utilizando o modelo sugerido abaixo: 

 

𝑄𝑡 = 10𝑚0.75 × (4 ∗ 10−5 × (20 − 𝑡)3 + 1) 

 

Em que: 𝑄𝑡 é a quantidade total de calor produzido pela ave; 10 é uma constante 

numérica em watts kg-0.75 para aves alojadas em temperaturas acima de 20°C;  𝑚 é o 

peso corporal em kg; 4 ∗ 10−5 é uma constante numérica em °C-3; 20 é uma constante 

numérica em °C; 𝑡 é a temperatura em °C; 1 é uma constante adimensional;  

 

Portanto, a quantidade anual total de calor produzido foi estimada pela equação 

abaixo: 

 

𝑇𝑄𝑡 = ∑ 10𝑚0.75 × (4 × 10−5 × (20 − 𝑡)^3 + 1) × (𝑛 𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠/𝑎𝑛𝑜)

𝑛

𝑖=1…6

  

 

Em que: 𝑇𝑄𝑡 é a quantidade anual total de calor produzido no sistema produtivo (watts 

por ano); 𝑖 é a semana de alojamento das aves; 10 é uma constante numérica em 

watts kg-0.75 para aves alojadas em temperaturas acima de 20°C;  𝑚 é o peso corporal 

em kg para cada semana de vida vezes a quantidade total de animais; 4 ∗ 10−5 é uma 

constante numérica em °C-3; 20 é uma constante numérica em °C; 𝑡 é a temperatura 

em °C; 1 é uma constante adimensional; e 𝑛 𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠/𝑎𝑛𝑜 é o número de lotes por ano; 

 

De acordo com CIGR (1984), para se calcular a produção de CO2 é recomendada a 

relação:  

 

100 𝐾𝐽 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 4,5 𝐿 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 

Ou seja: 

 

𝑇𝐶𝑂2𝐵 = 𝑇𝑄𝑡 × 3.6 × 4.5𝐿 𝐶𝑂2 / 100𝐾𝐽 
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Em que: 𝑇𝐶𝑂2𝐵 é a produção total estimada de CO2 por ano para o sistema produtivo 

(kg/ano); 𝑇𝑄𝑡 é a quantidade anual total de calor produzido no sistema produtivo (watts 

por ano); 3.6 é o fator de conversão para transformar watts em KJ; 4.5𝐿 𝐶𝑂2 é o volume 

de CO2 produzido a cada 100𝐾𝐽 de calor produzido. 

 

 Estimativa da produção de gases pela cama: a cama é considerada como o 

material utilizado para forração do piso das instalações de alojamento. A cama 

desempenha o papel de isolamento térmico das aves, evitando o contato direto das 

aves com o chão, reduzindo a perda de calor por condução. Vários são os tipos de 

material utilizados com esta função sendo que o melhor material é aquele mais barato 

e que apresente características absortivas eficientes (ANISUZZAMAN; 

CHOWDHURY, 2007; TOGHYANI et al., 2010). Ao final do processo produtivo de 

frangos de corte, este material acrescido das fezes e do ácido úrico produzidos pelos 

frangos, dará origem a um composto rico em nutrientes (e.g. nitrogênio, fósforo e 

potássio) que poderá ser utilizado na composição de fertilizantes orgânicos e 

organominerais, ou ainda poderá sofrer tratamentos específicos, de modo a serem 

reutilizados como cama (TURAN, 2008).  

 Estimativa do N2O pela cama: a emissão de N2O pela cama foi considerada 

como sendo de forma direta e indireta, sendo obtida a partir de modelos propostos 

pelo IPCC (2006; Tier 1) rebanhos e dejetos. A forma direta de emissão de N2O é 

decorrente da nitrificação e da desnitrificação do nitrogênio contido nos dejetos 

(conversão do ammonia nitrogen em nitrate nitrogen). O processo de emissão do N2O 

pelo manejo de dejetos requer a presença de nitritos e nitratos em condições 

anaeróbicas precedidas de condições aeróbias, gerando formas oxidadas de N. As 

emissões indiretas de N2O são resultantes da perda de N pela volatilização que 

ocorrem primariamente na forma de ammonia e NOx. As formas simples de N orgânico 

(ureia e ácido úrico) são rapidamente mineralizadas a N amônia, que é altamente 

volátil e é facilmente difundia no ar, ocorrendo no momento da excreção nas 

instalações.  

 A emissão direta de N2O foi obtida a partir do modelo Tier 1, descrito abaixo: 
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𝑁𝑒𝑥(𝑡) = ∑ 𝑁𝑟𝑎𝑡𝑒(𝑇)  ×
𝑇𝐴𝑀

1000
×  𝑑𝑃ℎ𝑎𝑠𝑒

𝑛

𝑎=1,2,3

 

 

𝑁2𝑂𝐷(𝑚𝑚) = [(𝑁(𝑇)  ×  𝑁𝑒𝑥(𝑇) ×  𝑀𝑆(𝑇,𝑆))  ×  𝐸𝐹3(𝑆)]  ×  
44

28
 

 

Em que: 𝑁𝑒𝑥(𝑡) é a excreção anual de N, (kg N/animal.ano); 𝑎 é a fase produtiva em 

que o animal se encontra (fase inicial = 1-21 d e 46,67% do período total de alojamento 

(45dias ou 285 dias totais anuais para 6,5 lotes anuais); fase crescimento= 22-35 d e 

31,11% do período total de alojamento; fase final = 36-45 d e 20% do período total de 

alojamento); 𝑁𝑟𝑎𝑡𝑒(𝑇) é a taxa básica de excreção de N (kg N (1000 kg animal/dia de 

acordo com a Tabela 10.19, = 1,1kg para frangos de corte criados na região da 

América Latina, Tabela 10.19, pg. 10.59); 𝑇𝐴𝑀(𝑇)  peso corporal médio para a 

categoria animal (kg animal); e 𝑑𝑃ℎ𝑎𝑠𝑒 são os dias na fase; 𝑁2𝑂𝐷(𝑚𝑚) é o emissão 

direta de N2O da manejo dos dejetos (kg N2O /ano); 𝑁(𝑇) é o número de animais 

alojados; 𝑁𝑒𝑥(𝑡) é a média anual de excreção por animal (kg N/animal.ano); 𝑀𝑆(𝑇,𝑆) 

fração da excreção de nitrogênio anual total (adimensional; considerado 41 como 

constante referente ao sistema de manejo de dejetos de breeding swine in drylot na 

America Latina, Tabela 10A-8); 𝐸𝐹3(𝑆) é o fator de emissão direta de N2O do manejo 

dos dejetos (0,001kg; dejetos de ave com cama, Tabela 10.21, pg. 10.63); 
44

28
 é a 

conversão de 𝑁2𝑂 − 𝑁(𝑚𝑚) para 𝑁2𝑂(𝑚𝑚). 

 

 A emissão indireta de N2O foi determinada a partir do modelo Tier 1, descrito 

abaixo: 

 

𝑁(𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛−𝑀𝑀𝑆) = 𝑁(𝑇) × 𝑁𝑒𝑥(𝑇) × 𝑀𝑆(𝑇,𝑆) ×
𝐹𝑟𝑎𝑐𝑔𝑎𝑠𝑀𝑆

100
 

 

𝑁2𝑂𝐺(𝑚𝑚) = 𝑁(𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛−𝑀𝑀𝑆) × 𝐸𝐹4 ×
44

28
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Em que: 𝑁(𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛−𝑀𝑀𝑆) é a quantidade de N no dejeto que é perdida pela 

volatilização de NH3 e NOx (kg N/ano); 𝑁(𝑇) é o número de animais alojados; 𝑁𝑒𝑥(𝑡) é 

a média anual de excreção por animal (kg N/animal/ano); 𝑀𝑆(𝑇,𝑆) é a fração da 

excreção de nitrogênio anual total (adimensional; considerado 41 como constante 

referente ao sistema de manejo de dejetos de breeding swine in drylot na America 

Latina, Tabela 10A-8); 𝐸𝐹3(𝑆) é o fator de emissão direta de N2O do manejo dos dejetos 

(0,001kg; dejetos de ave com cama, Tabela 10.21, pg. 10.63); 
44

28
 é a conversão de 

𝑁2𝑂 − 𝑁(𝑚𝑚) para 𝑁2𝑂(𝑚𝑚); 𝑁2𝑂𝐺(𝑚𝑚) é a emissão indireta de N2O devido a 

volatilização de N do manejo dos dejetos (Kg N2O/ano); 𝐸𝐹4 é o fator de emissão para 

N2O da deposição atmosférica de N no solo e nas águas superficiais (kg N2O-N (kg 

NH3-N + NOx-N volatilizado)-1; o valor básico é 0,01 kg N2O-N (kg NH3-N + Nox-N 

volatilisado)-1 , dado no capítulo 11, Tabela 11.3 

 

 Estimativa da emissão de CH4 pela cama: Na produção de aves, a emissão de 

CH4 entérico é desconsiderada devido à sua baixa representatividade (IPCC, 2006). 

No entanto, se considerarmos o tratamento e o armazenamento do dejeto (substrato 

para cama+fezes+ácido úrico) em condições anaeróbias, temos a produção de CH4. 

Esta condição é evidenciada prontamente quando um grande número de animais são 

produzidos em uma área confinada (IPCC, 2006). Os principais fatores que afetam a 

produção de CH4 estão ligados aos seguintes aspectos: i) volume de dejetos 

produzido; ii) fração que se decompõe anaerobiamente; iii) número de animais e forma 

de produção (confinados ou a pasto); e iv) forma de manejo dos dejetos oriundos da 

produção. Por exemplo, no que tange aos sistemas que armazenam e tratam dejetos 

na forma de líquidos (e.g. suínos), sua decomposição tende a ser anaeróbia e a ter 

alta produção de CH4, diferentemente de sistemas que tratam e armazenam seus 

dejetos na forma sólida (e.g. frangos), ou dispostos em pastagens, em que os dejetos 

tendem a se decompor de forma aeróbia, produzindo menores quantidades de CH4 

(IPCC, 2006).  A estimativa das emissões de CH4 nos sistemas de produção de frango 

de corte seguiram de acordo com o modelo proposto pelo IPCC (2006) (Tier 1), 

apresentado abaixo. 
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𝐶𝐻4𝑀𝑎𝑛𝑢𝑟𝑒 = ∑
𝐸𝐹(𝑇) × 𝑁(𝑇)

106
 

 

Em que: 𝐶𝐻4𝑀𝑎𝑛𝑢𝑟𝑒 são as emissões de CH4 da cama por uma população definida, 

Gg/ano; 𝐸𝐹(𝑇) é o fator de emissão para a população anual de frangos de corte no 

sistema, kg CH4/ave.ano; 𝑁(𝑇) é o número de aves por ano; e 𝑇 é a espécie animal 

(frangos de corte). 

 

Estimativa das emissões de CO2, N2O e CH4 a partir dos energéticos: Neste estudo, 

lenha, diesel e gasolina foram os insumos considerados para a produção de energia 

térmica e cinética, com potencial geração de externalidades negativas na forma de 

gases. Tanto para 𝑈𝑃𝑟𝑂 quanto para 𝑈𝑃𝑐, o aquecimento foi realizado por fornalhas 

a lenha. Este sistema consiste na emissão de calor que é transmitido para as aves 

por condução a partir do ar (EMBRAPA, 2003). O calor gerado a partir da queima da 

lenha foi utilizado para o aquecimento dos pintos nas duas primeiras semanas de 

alojamento, fase considerada crítica para a manutenção da homeotermia dos animais 

(MUJAHID, 2010; FERNANDES et al., 2013). Gasolina e diesel foram utilizados na 

geração de energia cinética para veículos automotores (i.e., tratores e implementos), 

principalmente para atividade com o manejo da cama do aviário em ambos os 

sistemas estudados. A estimativa das emissões de CO2, N2O e CH4 nos sistemas de 

produção de frango de corte seguiu de acordo com o modelo proposto pelo IPCC para 

lenha/resíduo de lenha e gasolina/diesel (Tier 1; IPCC, 2006), em que: 

 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑖 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑖 × 𝐸𝐹𝐺𝐸𝐸 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑖 

 

Em que 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜 é a quantidade emitida de CO2, CH4 e N2O a partir da utilização do 

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑖, kg/ano; 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 é a quantidade consumida do 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑖 em 

terajaules, TJ/ano; 𝐸𝐹𝐺𝐸𝐸 é o fator de emissão para CO2, CH4 e N2O a partir do uso 

do 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑖, kg/TJ; Fator de emissão para lenha = CO2: 112000; CH4: 30; N2O: 4 
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(Tabela 2.2; IPCC, 2006); Fator de emissão para gasoline/diesel = CO2: 74.100; CH4: 

3; N2O: 0,6 (Tabela 2.3; IPCC, 2006). 

Posteriormente, as emissões estimadas de CO2, CH4 e N2O foram convertidas 

para g CO2 equivalente a partir do fator de aquecimento global (GWP; em kg CO2 

equiv./kg). O fator de aquecimento global é um índice definido como uma força 

radioativa cumulativa no presente com horizonte temporal posterior, causado por uma 

unidade de massa de determinado gás emitido agora. Ele é usado para comparar o 

efeito que cada gás de efeito estufa tem para aprisionar calor na atmosfera em relação 

a um gás padrão, por convenção o CO2. O GWP para CH4 (baseado em uma janela 

temporal de 100 anos) é 21, enquanto N2O é 310 e o GWP do CO2 é igual a 1 

(PATHAK et al., 2008). 

Assim, a massa de ar requerida para a dissolução (𝑀) total do N2O, CO2 e CH4 

convertida em CO2 equivalente foi obtida a partir do modelo sugerido Ulgiati e Brown 

(2002), descrito abaixo: 

 

𝑀 = 𝑑 × (𝑊/𝑐) (7) 

 

Em que 𝑀 é a massa de ar de diluição (kg/m3.ano); 𝑑 é a densidade do ar (1,23 kg/m3); 

𝑊 é a quantidade anual de uma dada emissão de coproduto indesejável (kg CO2 

equiv./ano); e 𝑐 é a concentração aceitável de acordo com resoluções ou literatura 

científica, (Ø). 

 

A emergia proveniente dos serviços ecossistêmicos para a dissolução dos 

gases gerados (𝑅2) foi determinada calculando-se a energia cinética da massa de ar 

para dissolução (𝑀). Para tanto, 𝑀 foi multiplicado pela velocidade média do vento 

(2,9 m/s) e pela 𝑇𝑟 do vento. Deste modo, 𝑅2 pode ser quantificada como a emergia 

renovável necessária para conduzir o processo de dissolução dos gases em unidades 

de emergia (ULGIATI; BROWN, 2002). 
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8.2.5. Diagrama ternário em emergia 

 

 Diagramas ternários ou diagramas triangulares (GIANNETTI; BARRELLA; 

ALMEIDA, 2006) são definidos como um sistema de coordenadas a partir de um 

triângulo equilátero cuja altura é igual à sua unidade. Cada altura associa-se a uma 

das variáveis, definindo um ponto a partir de um conjunto de três valores de 

coordenadas, sendo sua soma igual à altura do triângulo. Estas coordenadas 

triangulares são alimentadas a partir de fontes de recursos renováveis (𝑅), não-

renováveis (𝑁) e fontes de recursos pagos (𝐹). 

 

 

 

Figura 8.3. Representação de (a) dois sistemas gerais com as linhas relacionadas ao 

equi-valor dos índices em emergia; e (b) as três linhas de sustentabilidade 𝑆𝐼𝑖 = 1 

𝑆𝐼𝑗 = 2, 𝑆𝐼𝑘 = 5, de acordo com Brown e Ulgiati (2002). 

Fonte: Barrella et al. 2005.  

 

A partir dos diagramas ternários, é possível estabelecer limites ou identificar 

determinados aspectos, tais como: (i) estabelecer as linhas de fontes de recursos (R, 

N e F) para a indicação dos valores constantes de cada uma das fontes de recursos. 

Com a sua utilização pode-se avaliar e comparar dois processos em relação ao uso 

de recursos (Figura 26-a); (ii) estabelecer linhas de sustentabilidade para indicação 

dos valores constantes de sustentabilidade (𝑆𝐼𝑖 = 1 𝑆𝐼𝑗 = 2, 𝑆𝐼𝑘 = 5 (Brown e Ulgiati, 

2002); (Figura 26-b). Diagramas ternários em emergia possibilitam uma representação 

transparente dos resultados da contabilidade em emergia e por atuar como uma 
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interface entre pesquisadores em emergia e tomadores de decisão (BONILLA et al., 

2010). 

 A partir do processo evolucionário da metodologia da síntese em emergia, 

considerou-se a incorporação da fração renovável nas entradas 𝐹, a fim de se obter 

uma melhor avaliação da sustentabilidade do sistema. Foi considerada a fração 

renovável da emergia dos seguintes itens: mão-de-obra, cama, pintos de um dia, milho 

e farelo de soja, de acordo com Comar e Komori (2007) e Castellini et al. (2006). A 

título de comparação, os estudos referentes a sistemas de produção avícola 

disponíveis na literatura científica foram considerados, os quais:  

 O 𝑆1 está localizado no vilarejo de Jingyu (Beijing, China), com sistema de 

produção orgânico, sendo preparado para receber certificação. O sistema tem 

capacidade para produção de 100 aves, não utilizando ração comercial, sendo 

dependente de milho e vegetais, com espaçamento de 0,7m2/ave. O sistema é 

primariamente voltado para a produção de ovos, com produção anual de 792 kg (~132 

ovos/ave)31, sendo as galinhas vendidas ao final de dois anos com peso final de 

1,7kg/ave (ZHANG; HU; WANG, 2013b). 

 O 𝑆2 está localizado no vilarejo de Jingyu (Beijing, China), com sistema de 

produção orgânico sendo preparado para receber certificação. O sistema tem 

capacidade para produção de 2.000 aves, não utiliza ração comercial, sendo 

dependente de milho, mas com acesso a grama e insetos, apresentando 

espaçamento de 30 m2/ave. O sistema é primariamente voltado para a produção de 

ovos, com produção anual de 12.960 kg (~108 ovos/ave), sendo as galinhas vendidas 

ao final de dois anos com peso final de 3,3 kg/ave (ZHANG; HU; WANG, 2013b). 

O 𝑆3 está localizado em Grighi (Itália), em um sistema de produção 

convencional. O sistema de produção tem capacidade para 15.600 por ciclo, utilizando 

dieta à base de milho e coprodutos de soja, a partir das recomendações da linhagem. 

O sistema é voltado para a produção de carne, apresentando 5,8 ciclos por ano, com 

peso final médio de 2,7 kg/ave (CASTELLINI et al., 2006). 

                                            
 

31 Considerando-se peso médio do ovo de 60g. 



212 

 

 

 

 

 

 O 𝑆4 está localizado na Universidade de Perugia (Itália), com sistema de 

produção orgânico certificado pela agência nacional (ICEA). O sistema de produção 

tem capacidade para 1.000 aves por ciclo, formulada a partir das recomendações da 

linhagem, livre de ingredientes geneticamente modificados, agentes coccidiostáticos 

e aminoácidos sintéticos. O sistema é voltado para a produção de carne, 

apresentando 4,2 ciclos por ano com peso final médio de 2,2 kg/ave (CASTELLINI et 

al., 2006); 

 O 𝑆5 está localizado na baía de Wuyangm (China), em um sistema de 

produção integrado de lavoura, peixes e aves (galinhas e patos). A criação das aves 

é feita de modo livre nas plantações e lagos (CHENG et al., 2017); 

 O 𝑆6 está localizado em ZhangMa (Tibet), em um sistema de produção 

integrado entre produção de milho e gansos. Destaca-se a utilização dos gansos para 

o controle de pragas na lavoura de milho. A alimentação é a partir de ração (100 g/ave) 

(GUAN et al., 2016b).  

 Para tanto, os sistemas 𝑆1 e 𝑆2 foram considerados como sistemas de 

produção com dupla aptidão (carne e ovos); os sistemas 𝑆3 e 𝑆4 foram considerados 

sistemas especializados na produção de carne; e os 𝑆5 e 𝑆6 foram considerados 

sistemas integrados de produção animal-vegetal. Dessa forma, entende-se que 𝑆1 e 

𝑆2, bem como 𝑆5 e 𝑆6, são sistemas não-especializados na produção de carne. 

 

8.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A Figura 8.3 apresenta uma visão geral sobre a produção do frango, tanto em 

𝑈𝑃𝑟𝑂 quanto em 𝑈𝑃𝑐, a partir da linguagem de sinais e de simbologia propostas por 

Odum (1996). O diagrama apresenta a fronteira da unidade de produção (no que se 

refere à fazenda), bem como as fontes de energia que dirigem o processo. A janela 

temporal adotada foi de um ano. Para diferenciar os sistemas, os símbolos em negrito 

(forma de bala representando a produção de biomassa vegetal em piquete) foram 

inseridos exclusivamente para 𝑈𝑃𝑟𝑂. A partir do diagrama, pode-se observar que 

tanto 𝑈𝑃𝑟𝑂 quanto 𝑈𝑃𝑐 apresentam o mesmo pacote tecnológico para alimentação, 

dessedentação e climatização dos animais. Do lado esquerdo, são demonstradas as 
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fontes de recursos ambientais locais. Recursos oriundos da economia (i.e. ração, 

cama e mão-de-obra) são demonstrados na parte superior do diagrama. Os recursos 

𝐹 são pagos tanto pela agroindústria quanto pelos produtores integrados em ambos 

os processos. A produção de frangos de corte caracteriza-se por se apresentar 

organizada verticalmente, sendo as responsabilidades com os custos de produção 

estabelecidas de forma contratual entre o produtor e a agroindústria (CANEVER et al., 

1996; GIROTTO; SOUZA, 2005). Insumos como, por exemplo, cama e mão de obra 

registrada são dispêndios do produtor, enquanto ração e transporte são de 

responsabilidade da agroindústria. Pode-se ver, no lado direito do diagrama, o fluxo 

de dinheiro (linhas tracejadas), como pagamento dos serviços e mão-de-obra, tanto 

pela agroindústria quanto pelo produtor.  

 O símbolo em forma de bala em negrito (representando a produção de 

biomassa vegetal em piquete) é exclusivo para 𝑈𝑃𝑟𝑂. Os sistemas estudados 

apresentam o mesmo pacote tecnológico para alimentação, dessedentação e 

climatização dos animais. A venda da cama de aviário como fertilizante é facultativa 

(interruptor). O produtor decide entre a reutilização da cama (retroalimentação) ou a 

venda como fertilizante orgânico para agroindústrias. O sistema de climatização é 

utilizado para a homeotermia dos animais, contribuindo para o aquecimento dos 

animais nas duas primeiras semanas de vida e para diluir as externalidades negativas 

na forma de gases (GEE) e calor excessivo. A emergia para a diluição das 

externalidades (𝑅²) foi estimada e o valor inserido na emergia total. 

O pagamento pelos serviços e mão-de-obra é realizado pelo produtor a partir 

da renda obtida com a entrega dos frangos vivos para a agroindústria, por um preço 

estabelecido de forma contratual, ou ainda pela venda da cama como coproduto para 

o uso como fertilizante em lavouras. A renda da agroindústria é gerada a partir da 

venda das aves abatidas e processadas para o mercado.  

 As emissões de gases (GEE) e calor gerados nas unidades de produção saem 

por meio de um subsistema de climatização que possibilita melhor ambiência para os 

animais (𝑅2). Em unidades produtivas de frangos de corte, o acúmulo e o aumento na 

produção de gases, resultantes tanto da respiração dos animais quanto da 

volatilização do nitrogênio oriundo das excretas, tornam o ar prejudicial para a saúde  
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Figura 8.4. Diagrama do fluxo de energia representando a produção integrada de 

frangos de corte em sistema orgânico (𝑈𝑃𝑟𝑂) e convencional (𝑈𝑃𝑐) em termos de 

fazenda. 

 

Em que: GEE são gases que podem prejudicar o bem-estar de homens e animais bem como o 

desempenho zootécnico dos animais; calor é o calor gerado tanto pelo sistema de climatização quanto 

pelas aves; 𝑅 são os recursos renováveis locais; 𝑁 são os recursos não-renováveis locais; 𝐹𝑁´e a fração 

não-renovável dos insumos comprados; 𝐹𝑅 é a fração renovável dos insumos comprados. 

 

de trabalhadores e dos animais, comprometendo a saúde e o desempenho animal 

(KILIC; YASLIOGLU, 2014; BROUČEK; ČERMÁK, 2015). 

Neste estudo, a emergia do vento foi estimada tanto a partir da energia cinética 

quanto a partir da ventilação forçada, utilizada no sistema de climatização (Tabela 8.3 

e Tabela 8.4). Foram propostas duas formas para avaliar a emergia da ventilação 

forçada: (i) baseado em um programa de ventilação mínima para frangos de corte, 

proposta por Abreu e Abreu (2000); e (ii) baseada na necessidade em emergia para a 

dissolução total dos gases liberados na produção (CO2, N2O e CH4). Dentre as 

opções, a emergia para a dissolução total dos gases se apresentou maior, portanto, 
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sendo considerada no cálculo da emergia total para ambos os sistemas. De acordo 

com os resultados, 𝑈𝑃𝑐 apresentou 42% mais emergia para dissolução dos gases 

quando comparada à 𝑈𝑃𝑟𝑂. Tal fato deve-se pelo maior número de animais alojados 

em 𝑈𝑃𝑐, o que implica em um maior volume de gases produzidos, exigindo maior 

serviço ecossistêmico para a dissolução dos gases.  

Todo o processo para a obtenção da emergia para 𝑈𝑃𝑟𝑂 e 𝑈𝑃𝑐 encontra-se 

descrito nas Tabelas 8.5 e 8.6, respectivamente. Nelas, encontram-se dispostas 

sequencialmente em colunas as seguintes informações: (i) notas para o memorial de 

cálculos; (ii) lista de insumos utilizados no processo de produção do frango de corte; 

(iii) classe dos insumos (divididos em renováveis e não-renováveis, locais e recursos 

comprados); (iv) unidade em que os insumos foram apresentados; (v) fluxo de energia 

anual; (vi) transformidade solar de cada insumo (sej/J, sej/kg, sej/g ou sej/$); (vii) 

contribuição de cada insumo em emergia total (1E+13 sej/ano); (viii) valor do fluxo de 

emergia em valor monetário macroeconômico para o estado de São Paulo, Brasil; e 

(ix) referências de cada transformidade por insumo. 

 O pagamento pelos serviços humanos representou 10% e 20% da emergia 

total (𝑌) para 𝑈𝑃𝑟𝑂 e 𝑈𝑃𝑐, respectivamente. Deste modo, os resultados dos 

indicadores, considerando-se e desconsiderando-se os serviços, foram discutidos 

entre si, com o intuito de certificar a relevância da participação dos serviços no sistema 

de produção de frangos de corte para sua sustentabilidade. Para as comparações 

com os demais sistemas de produçõees avícolas descritos na literatura científica, 

foram considerados apenas os indicadores sem serviços, uma vez que, para os 

autores, os estudos descritos na literatura científica não os consideram nas análises. 

Além disso, a depender da região geográfica, há diversificações na composição dos 

serviços (i.e., subsídio governamental para a produção), tornando os índices de difícil 

comparação a estudos futuros e já existentes. 

 Nos processos produtivos estudados, os recursos 𝐹 foram os que mais 

contribuíram para 𝑌, tanto para 𝑈𝑃𝑟𝑂 quanto para 𝑈𝑃𝑐 (Figura 8.4). Considerando-se 

a emergia com serviços, a nutrição (81% e 62%), os serviços (10% e 20%) e as 

instalações (5% e 8%) foram os itens que mais impactaram 𝑌, para 𝑈𝑃𝑟𝑂 e 𝑈𝑃𝑐, 

respectivamente. Recursos ambientais locais (𝐼 = 𝑅 + 𝑁) representaram <1% de 𝑌 em  
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Tabela 8.3. Emergia anual da ventilação do sistema de refrigeração para (i) ventilação mínima sugerida pelo manual da linhagem 

genética; e (ii) dissolução dos gases resultantes da produção; de frangos de corte produzidos em sistema orgânico (𝑈𝑃𝑟𝑂). 

 

Nota Item Unidade Dados* Transformidade Emergia Em$dólar 

   (un/ano) (sej/un) (E13 sej/ano) (sej/$.ano) 

1 Ventilação mínima requerida J 3.66E+09 1,28E+03 0.47 7.70 

2 Dissolução dos gases J 2,58E+08 1,28E+03 0.03 0.55 

3 CO2 J 1.67E+08 1,28E+03 0.02 0.35 

4 N2O J 5.10E+06 1,28E+03 0.00 0.01 

5 CH4 J 8.76E+07 1,28E+03 0.01 0.18 

       

 

Ventilação mínima requerida para climatização dos animais e conforto térmico (ABREU; ABREU, 2000). * A energia para a dissolução dos gases foi convertida 

em CO2equiv./ano e multiplicado pela velicidade do vento (2,5 m/s) ((ULGIATI; BROWN, 2002). 

A área utilizada é referente à área do galpão onde se encontra o sistema de climatização. A densidade do ar foi obtida a partir da média aritmética do valor 

sugerido por Abreu e Abreu (2000) para frangos de corte (m^3). A velocidade média do ar (m/s.lote) está de acordo com Abreu e Abreu (2000) para frangos 

de corte produzidos em galpões. Os modelos utilizados para estimar as emissões de CO2, N2O e CH4 seguiram as recomendações do IPCC (2006; Tier 1) e 

estão descritos na seção 8.2.1. GWP é o fator de aquecimento global. 
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1. Energia da ventilação mínima requerida 
Area     =  1,409  m^2 (galpão) 
Densidade ar    = 4.36E+00 kg/m^3   
Velocidade. méd. do vento  = 2.50E+00 m/s 
Coef. arraste    =  1.00E-03  
Energia (J)    = (area)(air density)(drag coefficient)(velocity^3)  

= (__m^2)(1.2E-03 kg/m^3)(1.00 E-3)(__m/s)(3.14 E7 s/yr) 
  

2. Energia para a dissolução dos gases 
Emissões totais de gas (M) = (CO2 emissões) + (N2O emissões) + (CH4 emissões) 
    = (__g CO2 eq/ano_ + (__g CO2 eq/ano) + (__g CO2 eq/ano) 
Velocidade. méd. do vento  = 2,5 média anual, m/s (ABREU; ABREU, 2000) 
Energia (J)    = (M) * (v²) 

= (__g CO2 eq/ano) * (__m/s) 
  
3. Energia para dissolução das emissões de CO2 

CO2 emissão    = 6.66E+04 kg CO2/yr 
Velocidade. méd. do vento  = 2,5 média anual, m/s (ABREU; ABREU, 2000) 
GWP CO2    = 1,00E+00  
CO2 Eq para CO2   = (CO2 emissões) * (1) * (v²) * 1000 

= (___kg CO2/yr) (1) * (2,5) * (1000) 
 

4. Energia para dissolução das emissões de N2O 
N2O emissões    = 6,59E+00 kg N2O/yr 
Velocidade. méd. do vento  = 2,5 média anual, m/s (ABREU; ABREU, 2000) 
GWP N2O    = 3.10E+02  
N2O Eq para CO2   = (N2O emissões) * (310) * (v²) * (1000) 

= (___kg N2O/yr) (310) * (2,5) * (1000)  
 

5. Energia para dissolução das emissões de CH4 
CH4 emissões    = 1.67E+03 kg CH4/yr 
Velocidade. méd. do vento  = 2,5 média anual, m/s (ABREU; ABREU, 2000) 
GWP CH4    = 2.10E+01  
CH4 Eq para CO2   = (CH4 emissões) * (21) * (v²) * (1000) 

= (___kg CH4/yr) (21) * (2,5) * (1000) 
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Tabela 8.4. Emergia anual da ventilação do sistema de refrigeração para (i) ventilação mínima sugerida pelo manual da linhagem 

genética; e (ii) dissolução dos gases resultantes da produção de frangos de corte produzidos em sistema convencional (𝑈𝑃𝑐). 

 

Nota Item Unidade Dados* Transformidade Emergia Em$dólar 

   (un/ano) (sej/un) (E13 sej/ano) (sej/$.ano) 

1 Ventilação mínima requerida J 5,84E+09 1,28E+03 0,75 12,30 

2 Dissolução dos gases J 4,58E+08 1,28E+03 0,06 0,96 

3 CO2 J 2,97E+08 1,28E+03 0,04 0,63 

4 N2O J 1,07E+07 1,28E+03 0,00 0,02 

5 CH4 J 1,50E+08 1,28E+03 0,02 0,32 

       

 

Ventilação mínima requerida para climatização dos animais e conforto térmico (ABREU; ABREU, 2000). * A energia para a dissolução dos gases foi convertida 

em CO2equiv./ano e multiplicado pela velicidade do vento (2,5 m/s) ((ULGIATI; BROWN, 2002). 

A área utilizada é referente à área do galpão onde se encontra o sistema de climatização. A densidade do ar foi obtida a partir da média aritmética do valor 

sugerido por Abreu e Abreu (2000) para frangos de corte (m^3). A velocidade média do ar (m/s.lote) está de acordo com Abreu e Abreu (2000) para frangos 

de corte produzidos em galpões. Os modelos utilizados para estimar as emissões de CO2, N2O e CH4 seguiram as recomendações do IPCC (2006; Tier 1) e 

estão descritos na seção 8.2.1. GWP é o fator de aquecimento global.  

 

 

1. Energia da ventilação mínima requerida 
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Area     =  2,250  m^2 (galpão) 
Densidade ar    = 4,36E+00 kg/m^3   
Velocidade. méd. do vento  = 2,50E+00 m/s 
Coef. arraste    =  1,00E-03  
Energia (J)    = (area)(air density)(drag coefficient)(velocity^3)  

= (__m^2)(1,2E-03 kg/m^3)(1,00 E-3)(__m/s)(3,14 E7 s/yr) 
  

2. Energia para a dissolução dos gases 
Emissões totais de gas (M) = (CO2 emissões) + (N2O emissões) + (CH4 emissões) 
    = (__g CO2 eq/ano_ + (__g CO2 eq/ano) + (__g CO2 eq/ano) 
Velocidade. méd. do vento  = 2,5 média anual, m/s (ABREU; ABREU, 2000) 
Energia (J)    = (M) * (v²) 

= (__g CO2 eq/ano) * (__m/s) 
  
3. Energia para dissolução das emissões de CO2 

CO2 emissão    = 1,19E+05 kg CO2/yr 
Velocidade. méd. do vento  = 2,5 média anual, m/s (ABREU; ABREU, 2000) 
GWP CO2    = 1,00E+00  
CO2 Eq para CO2   = (CO2 emissões) * (1) * (v²) * 1000 

= (___kg CO2/yr) (1) * (2,5) * (1000) 
  

4. Energia para dissolução das emissões de N2O 
N2O emissões    = 1,39E+01 kg N2O/yr 
Velocidade. méd. do vento  = 2,5 média anual, m/s (ABREU; ABREU, 2000) 
GWP N2O    = 3.10E+02  
N2O Eq para CO2   = (N2O emissões) * (310) * (v²) * (1000) 

= (___kg N2O/yr) (310) * (2,5) * (1000)  
 

5. Energia para dissolução das emissões de CH4 
CH4 emissões    = 2,87E+03 kg CH4/yr 
Velocidade. méd. do vento  = 2,5 média anual, m/s (ABREU; ABREU, 2000) 
GWP CH4    = 2.10E+01  
CH4 Eq para CO2   = (CH4 emissões) * (21) * (v²) * (1000) 

= (___kg CH4/yr) (21) * (2,5) * (1000) 
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Tabela 8.5. Tabela de emergia para frangos de corte produzidos em sistema orgânico (𝑈𝑃𝑟𝑂). 
 

         Emergia por  Emergia   
       Fluxo anual unidade  (E+13) Em$dolar  
Nota Item Classe1 Unidade (un/ano) (sej/unidade) (sej/ano) (sej/$.ano) Referência 

                

2.1. Sol2 R J 9,88E+06 1 0.00 0.00 Definição 

2.2. Chuva, energia geopotencial2 R J 3,12E+07 1,30E+04 0.04 0.67 a 

2.3. Chuva, potencial químico2 R J 4,67E+07 9,71E+03 0.05 0.75 a 

2.5. Vento, energia cinética R J 7,94E+09 1,28E+03 1.02 16.71 a 

2.6. Ventilação forçada R J 1,00E+11 1,28E+03 0.47 7.70 a 

2.7. Água subterrânea R J 4,76E+05 7,67E+04 0.00 0.08 b 

2.8. Perda de solo N J 7,14E+08 1,30E+05 9.29 152.72 a 

2.9. Ocupação do solo N J 1,02E+08 1,30E+05 1.32 21.74 a 

2.10. Lenha F J 8,44E+04 2,64E+04 0.00 0.00 a 

2.12. Cama 43% R J 4,14E+11 3,80E+04 1574.77 25900.88 d 

2.13. Combustível  F J 8,93E+09 8,44E+04 125.91 2070.87 e 

2.14. Energia elétrica F J 4,35E+10 2,55E+05 1856.93 30541.67 e 

2.15. Pintos de um dia 16% R g 6,75E+10 4,64E+05 3134.91 51560.99 f 

2.16. Ração F       149680.56 2461851.34  

 Milho (orgânico) 58% R J 2,87E+12 3,45E+05 130351.24 2143934.84 a 

 Farelo de soja (orgânico) 32% R J 1,62E+12 1,89E+05 19329.32 317916.50 g 

2.17. Piquete F g 1,39E+11 1,92E+04 265.40 4365.14 h 

2.18. Equipamentos mecânicos F g 2,31E+05 1,82E+09 42.10 692.39 i 

  Depreciação F    1.75 28.85 i 

2.19. Transporte F        984.56 16193.49  

 Equipamentos mecânicos F g 1,24E+06 5,09E+09 629.01 10345.59 j 
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 Trabalho 5% R J 1,15E+08 3,12E+04 0.36 5.91 k 

 Combustível F J 2,52E+10 8,44E+04 355.19 5841.99 e 

2.20. Trabalho (mão-de-obra) F       18.53 304.82  

 Assistência técnica 5% R J 1,33E+08 3,12E+04 0.41 6.81 k 

 Apanha (aves) 5% R J 7,14E+07 3,12E+04 0.22 3.67 k 

 Proprietários 5% R J 5,73E+09 3,12E+04 17.89 294.32 k 

2.21 Galpões (construção) F        9243.43 152030.03  

 Madeira F g 1,13E+06 6,69E+08 75.39 1240.03 l 

 Ferro F g 8,31E+04 2,39E+09 19.84 326.29 l 

 Areia F g 4,51E+05 8,51E+08 38.38 631.23 l 

 Cimento F g 1,38E+05 1,57E+09 21.78 358.18 l 

 Brita F g 4,16E+05 1,28E+09 53.07 872.88 m 

 Tijolo F g 9,69E+04 1,76E+09 17.08 280.92 l 

 Telha F g 1,82E+06 2,33E+09 422.11 6942.66 l 

 Cerca F g 4,17E+07 2,01E+09 8370.32 137669.80 f 

  Depreciação F g -  -  225.45 3708.05  

2.22. Serviços ($ por m^2)  17% R $  3,13E+05 1,29E+12 18592.83 18592.83 n 

        Mão-de-obra 17% R $ 2.37E+04 1.29E+12 1439.66 23678.55  

        Assistência técnica 17% R $ 3.60E+02 1.29E+12 21.89 360.00  

        Transporte 17% R $ 5.15E+03 1.29E+12 313.24 5152.05  

        Energia elétrica 17% R $ 1.10E+03 1.29E+12 66.88 1099.99  

        Combustível 17% R $ 1.65E+02 1.29E+12 10.03 165.01  

        Aquecimento 17% R $ 1.19E+03 1.29E+12 72.10 1185.80  

        Cama 17% R $ 6.33E+02 1.29E+12 38.46 632.51  

        Nutrição 17% R $ 2.17E+05 1.29E+12 13201.20 217125.02  

        Pintos-1-dia 17% R $ 2.44E+04 1.29E+12 1486.41 24447.50  
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        Sanidade 17% R $ 2.33E+03 1.29E+12 141.61 2329.05  

        Manutenção 17% R $ 2.21E+03 1.29E+12 100.86 1658.85  

        Taxas, seguros e certificações 17% R $ 3.17E+02 1.29E+12 19.29 317.24  

        Depreciação 17% R $ 7.42E+03 1.29E+12 236.17 3884.36  

        Custo fatores de produção 17% R $ 1.98E+04 1.29E+12 997.52 16406.58  

        Eventuais 17% R $ 7.36E+03 1.29E+12 447.52 7360.59  

         

         

 Frango  g 1,66E+08     

 Cama  g 2,48E+07     

         

    Sem Com    

    serviços serviços    

 R  sej 1.48E+13 1.48E+13    

 N  sej 1.06E+14 1.06E+14    

 F  sej 1.67E+18 1.86E+18    

    FR  sej 8.30E+17 8.61E+17    

    FN  sej 8.40E+17 9.94E+17    

 Y  sej/ano 1.67E+18 1.86E+18    

 UEV        

 Frango   J 9.41E+05 1.05E+06    

 Frango   kg 1.01E+13 1.12E+13    

 Cama (fertilizante)   J 4.03E+06 4.48E+06    

 Cama (fertilizante)   kg 6.75E+13 7.50E+13    
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a Giannetti et al. 2019; b Brown, 2000; c Odum, 2000, (Folio #1); d Comar, 2006; e Odum, 1996; f Castellini et al. 2006; g Ortega et al. 2004; h Rótolo, 2007; i 

Bargigli & Ulgiati, 2003; j Brown, 2001 (Folio #3); k Demetrio, 2011; l Brown and Buranakarn, 2003; m Pulselli et al. 2008; n Giannetti et al. 2013. 

1 R: recursos renovavies locais/livres; N: recursos não-renovavies locais/livres; F: recursos provenientes da economia; 

2 Não contabilizado para evitar dupla contagem. 

 

Mão-de-obra: (assistência técnica) – consideradas duas horas trabalhadas por três vezes na semana a cada lote; 

  (mão-de-obra familiar) – considerando os 20 primeiros dias de trabalho intenso (2/3 do dia), devido à fragilidade dos pintos, exigindo maior 

cuidado. No restante do período de alojamento, considerou-se oito horas trabalhadas por dia. 50% do intervalo entre lotes foi considerado como vazio 

sanitário destinado às instalações e eventual manutenção sendo direcionadas quatro horas para tal; 

  (serviço de apanha) – considerou-se 12 trabalhadores (LUDTKE et al., 2010), com tempo médio de apanha  estimado em 8,7 seg/ave para 

aves com 44 dias de idade e 2300g de peso vivo médio, seguindo os protocolos de bem-estar, apoiando as aves pelo peito, duas aves por vez (KITTELSEN 

et al., 2018). 
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Tabela 8.6. Tabela de emergia para frangos de corte produzidos em sistema convencional (𝑈𝑃𝑐). 
 

         Emergia por  Emergia   
       Fluxo anual unidade  (E+13) Em$dolar  
Nota Item Classe1 Unidade (un/ano) (sej/un) (sej/ano) (sej/$.ano) Referência 

                

2.1. Sol2 R J 2.63E+06 1 0.00 0.00 Definição 

2.2. Chuva, energia geopotencial2 R J 8.29E+06 1,30E+04 0.01 0.18 a 

2.3. Chuva, potencial químico2 R J 1.24E+07 9,71E+03 0.01 0.20 a 

2.5. Vento, energia cinética R J 2.11E+09 1,28E+03 0.27 4.44 a 

2.6. Ventilação forçada R J 1.73E+11 1,28E+03 0.75 12.30 a 

2.7. Água subterrânea R J 1.15E+07 7,67E+04 0.11 1.84 b 

2.8. Perda de solo N J 0.00E+00 1,30E+05 0.00 0.00 a 

2.9. Ocupação do solo N J 6.10E+08 1,30E+05 7.93 130.50 a 

2.10. Lenha F J 1.73E+05 2.64E+04 0.00 0.01 a 

2.12. Cama 43% R J 4.86E+11 3.80E+04 1845.19 30348.50 d 

2.13. Combustível  F J 1.94E+10 1.41E+05 273.12 4492.14 e 

2.14. Energia elétrica F J 6.26E+10 4.27E+05 2672.97 43963.39 e 

2.15. Pintos de um dia 16% R g 1.40E+11 4.64E+05 6507.68 107034.28 f 

2.16. Ração F       79317.31 1304561.07  

 Milho (comum) 22% R J 7.00E+12 5.10E+04 35689.47 586997.80 a 

 Farelo de soja (comum) 10% R J 3.49E+12 1.25E+05 43627.85 717563.27 g 

2.17. Piquete F g 0.00E+00 1,92E+04 0.00 0.000 h 

2.18. Equipamentos mecânicos F g 2.31E+05 1.82E+09 37.42 615.46 i 

  Depreciação F    1.39 22.79 i 

2.19. Transporte F        1003.96 16512.47  

 Equipamentos mecânicos F g 1.24E+06 5.09E+09 629.01 10345.59 j 
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 Trabalho 5% R J 1.21E+08 3.12E+04 0.38 6.23 k 

 Combustível F J 2.66E+10 1.41E+05 374.57 6160.65 e 

2.20. Trabalho (mão-de-obra) F       5.64 92.82  

 Assistência técnica 5% R J 1.50E+08 3,12E+04 0.47 7.68 k 

 Apanha (aves) 5% R J 1.51E+08 3,12E+04 0.47 7.74 k 

 Proprietários 5% R J 1.51E+09 3,12E+04 4.70 77.37 k 

 Mão-de-obra registrada 5% R J 5.19E+05 3.12E+04 0.00 0.03  

2.21 Galpões (construção) F        9639.66 158547.02  

 Madeira F g 1.80E+06 6,69E+08 120.39 1980.17 l 

 Ferro F g 1.33E+05 2,39E+09 31.68 521.04 l 

 Areia F g 7.20E+05 8,51E+08 61.29 1008.00 l 

 Cimento F g 2.21E+05 1,57E+09 34.78 571.97 l 

 Brita F g 6.64E+05 1,28E+09 84.75 1393.88 m 

 Tijolo F g 1.55E+05 1,76E+09 27.27 448.59 l 

 Telha F g 2.90E+06 2,33E+09 674.06 11086.57 l 

 Cerca F g 4.17E+07 2,01E+09 8370.32 137669.80 f 

  Depreciação F g -  -  235.11 3867.00  

2.22. Serviços ($ por m^2)    $  4,36E+05 1,29E+12 25800.32 25800.32 n 

        Mão-de-obra 17% R $ 2.41E+04 1.29E+12 1463.85 24076.45  

        Assistência técnica 17% R $ 3.60E+02 1.29E+12 21.89 360.00  

        Transporte 17% R $ 1.11E+04 1.29E+12 675.20 11105.30  

        Energia elétrica 17% R $ 1.58E+03 1.29E+12 96.27 1583.40  

        Combustível 17% R $ 3.57E+02 1.29E+12 21.72 357.30  

        Aquecimento 17% R $ 2.44E+03 1.29E+12 148.11 2436.00  

        Cama 17% R $ 1.74E+03 1.29E+12 105.79 1740.00  

        Nutrição 17% R $ 2.91E+05 1.29E+12 17676.34 290729.32  
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        Pintos-1-dia 17% R $ 5.08E+04 1.29E+12 3085.60 50750.00  

        Sanidade 17% R $ 2.53E+03 1.29E+12 153.75 2528.85  

        Manutenção 17% R $ 1.18E+02 1.29E+12 3.20 52.70  

        Taxas, seguros e certificações 17% R $ 2.63E+02 1.29E+12 15.96 262.55  

        Depreciação 17% R $ 1.15E+04 1.29E+12 311.18 5118.03  

        Custo fatores de produção 17% R $ 2.83E+04 1.29E+12 1385.79 22792.65  

        Eventuais 17% R $ 1.05E+04 1.29E+12 635.65 10454.79  

         

         

 Frango  g 3.65E+08     

 Cama  g 2.90E+07     

         

    Sem Com    

    serviços serviços    

 R  sej 1.02E+13 1.02E+13    

 N  sej 7.93E+13 7.93E+13    

 F  sej 1.01E+18 1.27E+18    

    FR  sej 1.40E+17 1.84E+17    

    FN  sej 8.73E+17 1.09E+18    

 Y  sej/ano 1.01E+18 1.27E+18    

 Tr        

 Frango   J 2.60E+05 3.26E+05    

 Frango   kg 2.78E+12 3.49E+12    

 Cama (fertilizante)   J 2.09E+06 2.62E+06    

 Cama (fertilizante)   kg 3.49E+13 4.38E+13    
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a Giannetti et al. 2019; b Brown, 2000; c Odum, 2000, (Folio #1); d Comar, 2006; e Odum, 1996; f Castellini et al. 2006; g Ortega et al. 2004; h Rótolo, 2007; i 

Bargigli & Ulgiati, 2003; j Brown, 2001 (Folio #3); k Demetrio, 2011; l Brown and Buranakarn, 2003; m Pulselli et al. 2008; n Giannetti et al. 2013. 

1 R: recursos renovavies locais/livres; N: recursos não-renovavies locais/livres; F: recursos provenientes da economia. 

2 Não contabilizado para evitar dupla contagem. 

 

Mão-de-obra: (assistência técnica) – consideradas duas horas trabalhadas por três vezes na semana a cada lote; 

  (mão-de-obra familiar) – considerando os 20 primeiros dias de trabalho intenso (2/3 do dia), devido à fragilidade dos pintos, exigindo maior 

cuidado. No restante do período de alojamento, considerou-se oito horas trabalhadas por dia. 50% do intervalo entre lotes foi considerado como vazio 

sanitário destinado às instalações e eventual manutenção, sendo direcionadas quatro horas para tal; 

  (serviço de apanha) – considerou-se 12 trabalhadores (LUDTKE et al., 2010), com tempo médio de apanha  estimado em 8,7 seg/ave para 

aves com 44 dias de idade e 2300g de peso vivo médio, seguindo os protocolos de bem-estar, apoiando as aves pelo peito, duas aves por vez (KITTELSEN 

et al., 2018). 
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ambos os processos de produção estudados. Considerando-se a fração renovável das 1 

entradas da economia (𝐹𝑅), os recursos 𝑅, 𝑁 e 𝐹 representaram 46%, <1% e 54%; e 2 

15%, <1% e 85%, para 𝑈𝑃𝑟𝑂 e 𝑈𝑃𝑐, respectivamente. 3 

 Considerando a emergia sem serviços, nutrição (90% e 78%) e instalações 4 

(6% e 10%) foram os itens que mais impactaram 𝑌 para 𝑈𝑃𝑟𝑂 e 𝑈𝑃𝑐, respectivamente, 5 

com 𝐼 apresentando <1% de 𝑌. Considerando 𝐹𝑅, os recursos 𝑅, 𝑁 e 𝐹 representaram 6 

50%, <1% e 50%; e 14%, <1% e 86%, para 𝑈𝑃𝑟𝑂 e 𝑈𝑃𝑐, respectivamente. Os 7 

resultados deste estudo corroboram estudos prévios que utilizaram a emergia como 8 

ferramenta. De acordo com a literatura científica, a nutrição é a principal contribuinte 9 

para 𝑌 em sistemas de produção avícola especializados. Semelhantes aos resultados 10 

deste estudo, os sistemas 𝑆1 e 𝑆2, apresentaram mais de 50% de 𝑌 investido em 11 

ingredientes destinados às dietas dos animais (80% e 57%, respectivamente). 12 

Também, os sistemas 𝑆3 e 𝑆4, que tratam respectivamente de sistemas de produção 13 

de frangos de corte orgânico e convencional, apontam para a maior fração de 𝑌 a 14 

partir da nutrição (85% e 84%, respectivamente). Para os autores, mais de 50% das 15 

dietas corresponderam a milho e farelo de soja, utilizados como as principais fontes 16 

de energia e proteína para os animais. Já para 𝑆1 e 𝑆2, 69% e 45% da dieta 17 

corresponderam à entrada de milho nas dietas, identificando que este é o ingrediente 18 

que mais impacta em 𝑌. Nas décadas recentes, a intensificação da produção animal 19 

tem forçado os sistemas de produção a utilizarem grãos, sendo 35% da produção 20 

mundial destinada para rações de animais de interesse comercial (carnes, ovos e 21 

leite) (FOLEY et al., 2011). Neste estudo, a participação do milho e do farelo de soja 22 

corresponderam a 78% e 12%; e 35% e 43% de 𝑌, para 𝑈𝑃𝑟𝑂 e 𝑈𝑃𝑐, respectivamente, 23 

sendo a maior diferença observada entre as contribuições para os milhos orgânico e 24 

convencional (Figura 8.5). Em sistemas não especializados, as fontes de alimento das 25 

aves são provenientes de vastas áreas de terra, com pouca ou nenhuma 26 

suplementação externa. Com a intensificação da produção, mais aves foram inseridas 27 

em uma mesma área, aumentando a densidade animal e a competição por alimento, 28 

não fosse o fornecimento de alimentação balanceada proveniente exclusivamente de 29 

fontes externas ao sistema. Como consequência, um maior fluxo e um maior volume 30 

de energia externa são necessários para atender as demandas desse sistema. Para 31 
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Lagerberg e Brown (1999), a manutenção de grandes processos em pequenos 1 

espaços de terra somente é possível com um grande suporte de emergia. Em outras 2 

palavras, a intensificação, assim como a revolução verde, possibilitou o aumento do 3 

rendimento por área, mas a grandes custos em energia (LAGERBERG; BROWN, 4 

1999).  5 

 6 

Figura 8.5. Diagrama agregado ilustrando os fluxos em emergia para a avaliação das 7 

entradas de recursos, considerando e desconsiderando os serviços pagos pelo 8 

trabalho humano na produção de frangos de corte orgânico e convencional (nível de 9 

fazenda).  10 

Frango orgânico (UEV)

† 1.05E+06

‡ 9.41E+05

Cama (UEV)

† 4.48E+06

‡ 4.03E+06

† 1.86E+18

‡ 1.67E+181.21E+14

† 1.86E+18

‡ 1.67E+18

seJ/ano

I = R + N Y

F

Frango convencional (UEV)

† 3.26E+05

‡ 2.60E+05

Cama (UEV)

† 2.62E+06

‡ 2.09E+06

† 1.27E+18

‡ 1.01E+188.95E+13

† 1.27E+18

‡ 1.01E+18

I = R + N Y

F

† com serviços
‡ sem serviços

 11 

† resultados considerando os serviços pagos pelo trabalho humano; 12 

‡ resultados desconsiderando os serviços pagos pelo trabalho humano; 13 
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8.3.1. Eficiência produtiva e nível de intensificação em sistemas avícolas. 

 

 A transformidade (𝑇𝑟) atua como um indicador de eficiência produtiva, uma 

vez que identifica processos ou produtos que utilizam menos unidades de emergia 

(em sej) para a produção de uma unidade de energia na forma de produto (em J). 

Para Brown e Cohen (2008), o emprego da 𝑇𝑟 como indicador de eficiência produtiva 

é possível na medida em que se comparam produtos de níveis hierárquicos 

semelhantes, o que justifica sua utilização de modo comparativo. Neste sentido, os 

resultados de 𝑇𝑟 sugerem que 𝑈𝑃𝑐 foi mais eficiente do que 𝑈𝑃𝑟𝑂. Além disso, as 𝑇𝑟 

calculadas foram de 10,5E+05 e 3,26E+05, considerando-se os serviços, e 9,41E+05 

e 2,60E+05, desconsiderando-se os serviços, para 𝑈𝑃𝑟𝑂 e 𝑈𝑃𝑐, respectivamente. Tal 

fato indica que a cada 1,1 e 1,3 sej de 𝑌 utilizados para a produção, 1 sej foi destinado 

ao pagamento pelos serviços humanos para 𝑈𝑃𝑟𝑂 e 𝑈𝑃𝑐, respectivamente (Tabela 

8.7). Os resultados de 𝑈𝑃𝑟𝑂 sugerem que o sistema é menos eficiente que os 

sistemas 𝑆3 e 𝑆4 (CASTELLINI et al., 2006), no entanto, mais eficiente que os sistemas 

𝑆1 e 𝑆2, e 𝑆6 (ZHANG; HU; WANG, 2013a; CHEN et al., 2016). Comparando os 

achados deste estudo aos dos sistemas 𝑆1 e 𝑆2 (ZHANG; HU; WANG, 2013a), como 

esperado, os resultados apontam para uma maior eficiência produtiva a partir dos 

sistemas 𝑈𝑃𝑟𝑂 e 𝑈𝑃𝑐. Tanto 𝑈𝑃𝑟𝑂 quanto 𝑈𝑃𝑐 apresentam uma produção mais 

especializada para carne, enquanto 𝑆1 e 𝑆2 são sistemas com aves de dupla aptidão 

(produção de ovos e carne). Com isso, a maior eficiência de sistemas 𝑈𝑃𝑟𝑂 e 𝑈𝑃𝑐 

pode ser justificada tanto pelo grau de especialização do sistema quanto das aves. 

Uma vez que 𝑆1 e 𝑆2 produzem energia na forma de carne e ovos, pode-se inferir que 

estes são menos especializados do que sistemas que objetivam uma única produção. 

Sistemas menos especializados apresentam baixo volume de produtos convertidos 

em energia quando comparados a sistemas mais especializados (𝑈𝑃𝑟𝑂 e 𝑈𝑃𝑐; 𝑆3 e 

𝑆4), representados pelos baixos índices zootécnicos apresentados por 𝑆1 e 𝑆2 (~108 e 

~132 ovos/ave.ano; ~200 ovos/ave.ano para aves especializadas em produção de 

ovos (HY-LINE, 2021)).   
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 1 
 2 
Figura 8.6. Assinatura em emergia para a produção de frangos de corte em sistema orgânico (𝑈𝑃𝑟𝑂) e convencional (𝑈𝑃𝑐). Os itens 3 

foram separados de acordo com as fontes dos recursos em renováveis (𝑅), não-renováveis (𝑁) e importados da economia (𝐹). 4 
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 O menor desempenho pode estar ligado tanto a linhagens genéticas menos 

especializadas (aves mais rústicas) quanto à nutrição dos animais. Já no sistema 𝑆6 

(GUAN et al., 2016b), apesar de se tratar de uma espécie diferente de ave (gansos), 

porém com a mesma finalidade, neste, as aves teriam um papel secundário à 

produção de carne, sendo utilizadas no controle de pragas de plantações de milho, 

portanto se tratando de um sistema integrado, e não especializado.  

 Por outro lado, quando se compara a 𝑈𝑃𝑟𝑂 e a 𝑈𝑃𝑐, o sistema 𝑆5 mostrou-se 

mais eficiente (CHENG et al., 2017). Apesar de apresentar menor esforço para a 

produção (𝑌) e menor valor de energia (J) produzida na forma de produto, a relação 

entre 𝑌 e energia(J) motrou-se menor do que a relação apresentada por 𝑈𝑃𝑟𝑂 e 𝑈𝑃𝑐. 

 No entanto, considerar a produção do sistema se apresenta como um 

importante indicador na tomada de decisão por sistemas de produção, uma vez que a 

demanda por produtos mais naturais apresenta crescimento nos últimos anos. 

 A eficiência produtiva do sistema avícola pode ser medida a partir da 

intensidade de produção que, por sua vez, pode ser medida a partir da 𝐸𝐷. De acordo 

com os resultados para 𝐸𝐷, os sistemas estudados apresentaram maior grau de 

intensificação do que os demais sistemas comparados, exceto para 𝑆4. Este sistema 

apresentou intensificação 3,9 e 1,7 vezes maior do que 𝑈𝑃𝑟𝑂 e 𝑈𝑃𝑐, respectivamente. 

A diferença para o sistema 𝑆4 pode ser justificada pelo maior número de aves 

produzidas de acordo com sua maior densidade (15,1 vs 9,0 e 11,1 aves/m2 para 𝑆4 

e para 𝑈𝑃𝑟𝑂 e 𝑈𝑃𝑐, respectivamente). Para 𝑈𝑃𝑐, a diferença se dá pelo menor número 

de aves alojadas no período que, para os autores, trata-se de uma estratégia da 

própria agroindústria. Para 𝑈𝑃𝑟𝑂, a legislação que rege os sistemas de produção de 

frango orgânico brasileiros exige atender determinados aspectos. Dentre eles, 

preconiza-se a menor densidade animal. No Brasil, de acordo com a Portaria nº 52, 

de março de 2021, sistemas de produção de frangos de corte orgânico devem 

apresentar densidade menor ou igual a 30kg de carne/m2 (~12 aves/m2 considerando 

peso vivo de 2,50kg/ave) (BRASIL, 2021). Isso implica diretamente na redução do 

número de aves por área, por tempo, ou no aumento da área destinada à produção. 

Em ambos os casos, tem-se a redução de 𝐸𝐷 pela redução de 𝑌 a partir da menor 

exigência de recursos 𝐹 (i.e., ração), ou pela divisão de 𝑌 em uma área 

expressivamente maior se comparada aos sistemas convencionais. Além da 
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determinação da densidade animal em áreas cobertas, outro aspecto legal contido na 

mesma Portaria 52 refere-se à disponibilização de 0,4 m2 de área externa (piquete) 

por ave, em sistema rotacionado (BRASIL, 2021). A importância do acesso a maiores 

espaços dá-se por garantir um nível de bem estar animal aceitável, bem como um 

produto final de qualidade, tanto do ponto de vista de produtores (VAN POUCKE et 

al., 2006; VANHONACKER et al., 2008a), quanto de consumidores (VANHONACKER 

et al., 2009), além de proporcionar status salutar aos animais, observado a partir de 

melhores indicadores de desempenho zootécnico dos frangos de corte produzidos 

com mais espaço (ESTEVEZ, 2007). Assim, pode-se inferir que 𝑈𝑃𝑟𝑂 é um sistema 

especializado na produção de frangos de corte que, além de aspectos orgânicos 

atendidos via dieta, adota práticas que visa o bem-estar animal segundo os dispostos 

da Portaria nº52. Além disso, de acordo com os resultados, a adoção de tais práticas 

(i.e., redução na densidade animal e adoção de áreas externas) não prejudicou a 

eficiência produtiva do sistema estudado, podendo acarretar benefícios tanto para a 

saúde animal quanto para a humana.  

 

8.3.1. Sustentabilildade em emergia 

 

 Vários indicadores têm sido utilizados para avaliar os diferentes aspectos da 

sustentabilidade em emergia. Dentre eles, destacam-se o rendimento em emergia 

(𝐸𝑌𝑅) e a carga ambiental (𝐸𝐿𝑅) (BROWN; ULGIATI, 1997b). Uma vez que os 

processos produtivos se interessam por um maior rendimento com a menor carga 

ambiental possível, a análise da relação entre os dois indicadores torna-se de 

fundamental importância. A esta relação atribui-se o nome de Sustentabilidade em 

Emergia (𝐸𝑆𝐼) (BROWN; ULGIATI, 2002). Valores de 𝐸𝑆𝐼 < 1 indicam produtos ou 

processos insustentáveis no longo prazo; valores entre 1 < 𝐸𝑆𝐼 < 5 indicam 

sustentabilidade no curto prazo; enquanto valores de 𝐸𝑆𝐼 > 5 indicam produtos ou 

processos sustentáveis no longo prazo (BROWN; ULGIATI, 2002). Neste estudo, as 

comparações do 𝐸𝑆𝐼 são apresentadas na Figura 8.6, a partir do diagrama ternário 

em emergia. Nela, os sistemas estudados são comparados aos resultados de 

sistemas avícolas descritos na literatura científica. 
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Tabela 8.7. Comparação dos principais indicadores em emergia para frangos de corte produzidos em sistema orgânico (𝑈𝑃𝑟𝑂) e 1 

convencional (𝑈𝑃𝑐) e sistemas descritos na literatura científica.1 2 

 3 

  𝑈𝑃𝑟𝑂 𝑈𝑃𝑐 𝑆1 𝑆2 𝑆3
1 𝑆4

1 𝑆5 𝑆6* 

Índice Equação Com Sem Com  Sem        

  $/sej $/sej $/sej $/sej       

Emergia, (× 1015sej) 𝑌= 𝑅+𝑁+𝐹𝑅+𝐹𝑁 1860 1670 1280 1010 10 130 39 420 5 11 

Renovabilidade, % 𝑅%=𝐹𝑅+ 𝑅/𝑌 0,46 0,50 0,15 0,14 0,30 0,30 0,29 0,16 0,81 0,37 

Transformidade, (× 105sej/J); 𝑇𝑟=𝑌/𝐸𝑝 10,48 9,41 3,26 2,60 21,7 15,8 5,79 6,11 2,31 20,0 

Densidade 𝐸𝑚potência, (sej/m2.year;× 1014) 𝐸𝐷= 𝑌/𝑎𝑟𝑒𝑎 1,06 1,97 5,65 4,50 1,40 0,02 0,04 7,80 0,05 0,08 

Razão de carga ambiental, (sej/sej) 𝐸𝐿𝑅= 𝐹𝑁+ 𝑁/𝐹𝑅+ 𝑅 1,15 1,01 5,89 6,21 2,34 2,28 2,04 5,21 0,23 1,43 

Razão rendimento em Emergia, (sej/sej)  𝐸𝑌𝑅= 𝑌/𝐹𝑅 + 𝐹𝑁  1,00 1,99 1,00 1,16 1,43 1,48 1,51 1,19 9,59 1,74 

Sustentabilidade em Emergia, (sej/sej) 𝐸𝑆𝐼= 𝐸𝑌𝑅/𝐸𝐿𝑅  0,87 1,96 0,17 0,19 0,61 0,65 0,74 0,23 41,70 1,22 

            

 4 

Em que: 𝑌 é a emergia total, sej/ano; 𝑅 são os recursos renováveis locais, sej/ano; 𝑁 são os recursos não-renováveis locais, sej/ano; 𝐹𝑅 é a fração renovável 5 
de 𝐹, sej/ano; 𝐹𝑁 é a fração não renovável de 𝐹, sej/ano; 𝑅% é a renovabilidade, %; 𝑇𝑟 é a transformidade ( 𝑥 105 sej/J); 𝐸𝑝 é a energia produzida no processo 6 
em forma de produto, J/ano; 𝐸𝐷 é a densidade em 𝑒𝑚potência (sej/m2.ano; 𝑥 1014); 𝐸𝐿𝑅 é a razão de carga ambiental (adimensional); 𝐸𝑌𝑅 é a razão de 7 
rendimento em emergia (adimensional); 𝐸𝑆𝐼 é o índice de sustentabilidade em emergia (adimensional); 𝑆1. Sistema de produção de fundo de quintal (backyard)2; 8 
𝑆2. Sistema de produção em pomar2; 𝑆3. Sistema de produção orgânico (Itália)9; 𝑆4. Sistema de produção convencional9; 𝑆5. Sistema integrado lavoura-peixe-9 
ave10; 𝑆6. Sistema integrado milho-gansos13. 10 
 11 
1 Valor expresso em sej/lote e convertido em sej/ano multiplicando a emergia total vezes o número de lotes por ano para 𝑆3=4,2 e 𝑆4=5,8; 12 
 13 
* Convertido de sej/g para sej/J, considerando o valor energético da carne de ganso (carne, ganso, domesticado, carne e pele, cozido, sem óleo, com sal) em 14 
2.970 kcal/kg de acordo com a Tabela Brasileira de Composição dos Alimentos (http://www.tbca.net.br/base-dados/composicao_alimentos.php). Ou seja: Tr =15 
 (1,05E + 16) / ((5,60e + 05) / (1e + 03g para kg))  ∗  (2,97e + 03 kcal/kg)  ∗  (4,19e + 03 kcal para J) 16 

http://www.tbca.net.br/base-dados/composicao_alimentos.php
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 De acordo com os resultados, 𝑈𝑃𝑐 apresentou o menor índice de 

sustentabilidade (𝐸𝑆𝐼 = 0,19), enquanto 𝑈𝑃𝑟𝑂 apresentou melhor resultado tanto em 

comparação a 𝑈𝑃𝑐 quanto aos demais sistemas, com exceção de 𝑆5. O sistema 𝑆5 se 

diferiu dos demais possivelmente por apresentar menores entradas de 𝐹. Dado o 

desempenho zootécnico apresentado por 𝑆5, este se assemelha aos sistemas de 

produção mais rústicos, com aves menos especializadas para a produção de carnes 

e ovos. Comumente, as aves produzidas em sistemas de produção mais rústicos têm 

sua alimentação baseada em resíduos de horta e grãos, como milho, aproximando-se 

do “natural” (FIGUEIREDO; AVILA; SAATKAMP, 2015), o que também foi observado 

no sistema em questão. A alimentação diversificada e a utilização de resíduos e 

coprodutos de outros sistemas de produção vegetal podem reduzir a participação de 

𝐹, uma vez que, como foi observado, a maior contribuição para 𝑌 em sistemas 

avícolas com maior grau de intensificação provém da alimentação das aves. 

 As possíveis causas para o pior resultado de 𝑈𝑃𝑐 estão correlacionadas ao 

maior valor para 𝐸𝐿𝑅 (6,20 e 1,01, para 𝑈𝑃𝑐 e 𝑈𝑃𝑟𝑂, respectivamente), ou ainda à 

fronteira adotada para as análises em emergia. Com relação ao maior valor para 𝐸𝐿𝑅, 

este está diretamente relacionado aos ingredientes da dieta e a sua fração renovável. 

Neste estudo, adotou-se as renovabilidades sugeridas por Castellini et al. (2006). 

Como exemplo, a 𝑅% do milho convencional foi de 22%, e 58% para milho orgânico. 

Com isso, se por um lado a baixa taxa de renovabilildade dos altos fluxos de energia 

provenientes dos ingredientes fizeram com que 𝑈𝑃𝑐 apresentasse impacto ambiental 

moderado, de acordo com Brown e Ulgiati (2004), por outro lado, a alta taxa de 

renovabilildade dos altos fluxos de energia provenientes dos ingredientes 

beneficiaram 𝑈𝑃𝑟𝑂, fazendo com que apresentasse baixo impacto ambiental. Com 

relação à fronteira adotada para as análises em emergia neste estudo, foi considerado 

apenas o espaço utilizado para a produção do frango. De acordo com Brown e Ulgiati 

(2004), impactos ambientais mais elevados se devem a fluxos concentrados de 

recursos não renováveis em um espaço relativamente pequeno, o que pode ser 

observado para 𝑈𝑃𝑐. Neste sentido, 𝑈𝑃𝑟𝑂 foi beneficiado por apresentar área 3,8 

vezes maior que 𝑈𝑃𝑐. Desse modo, apesar de 𝐸𝐿𝑅 não ser compatível com os níveis 

altos de impacto ambiental sugeridos por Brown e Ulgiati (2004)(𝐸𝐿𝑅 > 10), a menor  
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Figura 8.7. Diagrama ternário representando o índice de sustentabilidade em emergia 

de diferentes sistemas de produção avícola. 

 

R: recursos renováveis locais; N: recursos não-renováveis locais; F: recursos pagos; Pontos com maior 

circunferência indicam mais emergia usada em seus processos (𝑌); 𝑆1: Sistema de produção de fundo 

de quintal (backyard)2; 𝑆2: Sistema de produção em pomar2; 𝑆3: Sistema de produção orgânico (Itália)9; 

𝑆4: Sistema de produção convencional9; 𝑆5: Sistema integrado lavoura-peixe-ave10; 𝑆6: Sistema 

integrado milho-gansos13; 𝑆7: Sistema de produção de frango orgânico (𝑈𝑃𝑟𝑂); 𝑆8: Sistema de 

produção de frango convencional (𝑈𝑃𝑐); 𝑆𝐼1 = baixa sustentabilidade, 𝑆𝐼5: alta sustentabilidade.  
 

área utilizada para análise pode ser uma possível justificativa para o maior 𝐸𝐿𝑅 

encontrado em 𝑈𝑃𝑐. 

 

8.3.3 Tomada de decisão a partir de índices em emergia 

 

 A Figura 8.7 demonstra, de forma gráfica, a relação entre 𝐸𝑆𝐼 e a 

produtividade global (𝐺𝑃) dos diferentes sistemas avícolas. Neste estudo, a 𝐺𝑃 é 

medida a partir do inverso da emergia/J de produto. As áreas formadas a partir das 

linhas tracejadas indicam a eficiência e a sustentabilidade em emergia dos processos, 

demonstrando o desempenho que o sistema produtivo mantém no tempo. Assim, 

quanto maior a área formada pelas linhas, mais eficiente e sustentável será o processo 
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em comparação aos demais. Para Bonilla et al. (2010), a área pode representar uma 

medida de benefício do sistema sob um ponto de vista da sustentabilidade. Neste 

estudo, além da eficiência produtiva e da sustentabilidade em emergia, propõe-se 

avaliar o grau de intensificação do sistema a partir de 𝐸𝐷, de modo a representar o 

potencial produtivo do processo. Com isto, pontos com maior circunferência indicam 

maior densidade por área que, por sua vez, indicam maior produção de energia em J 

na forma de produto. 

 A primeira possibilidade da utilização do gráfico é um “ranqueamento 

preliminar” entre os sistemas estudados, baseado na diferença entre as áreas. Neste 

sentido, a área maior pode representar o sistema mais bem ranqueado (BONILLA et 

al., 2010). Uma primeira verificação poderia apontar 𝑆5, 𝑈𝑃𝑟𝑂 e 𝑆3, respectivamente, 

como os sistemas mais promissores. No entanto, analisando o gráfico, o 

ranqueamento dos sistemas deve atender a determinados critérios. Como exemplo, 

os sistemas a serem avaliados devem apresentar determinado grau de 

sustentabilidade em emergia. Em outras palavras, 𝐸𝑆𝐼 > 1. Para Bonilla et al. (2010), 

o tamanho da área per se não satisfaz condição suficiente, devendo ser considerado 

apenas se 𝐸𝑆𝐼 e 𝐺𝑃 forem restritos a valores aceitáveis. Por não atender ao critério 

de 𝐸𝑆𝐼 > 1, o sistema 𝑆3 foi descartado das comparações.  

 Quando comparadas, a área de 𝑈𝑃𝑟𝑂 se apresentou 4,5 vezes maior do que 

a área de 𝑈𝑃𝑐. Este resultado indica que a longevidade de 𝑈𝑃𝑟𝑂 (𝐸𝑆𝐼) aumentou em 

quase 2 vezes a 𝐺𝑃 de 𝑈𝑃𝑟𝑂, enquanto a longevidade de 𝑈𝑃𝑐 reduziu em mais de 5 

vezes a 𝐺𝑃 de 𝑈𝑃𝑐. No entanto, quando comparada a 𝑆5, 𝑈𝑃𝑟𝑂 apresentou área 18 

vezes menor, indicando maior produtividade global e sustentabilidade para 𝑆5. 

Sistemas agroindustriais com maior grau de intensificação, como 𝑈𝑃𝑐 e 𝑈𝑃𝑟𝑂, 

dedicam-se a ser mais produtivos, apresentando desenho linear, e que exigem maior 

suporte de recursos externos (ALMEIDA et al., 2020). Esta dependência de recursos 

externos os tornam menos resilientes (AGOSTINHO et al., 2019). Sistemas 

agropecuários com maior grau de intensificação sacrificam parte de sua 

sustentabilidade em nome de maior produtividade. Já sistemas naturais tendem a 

apresentar desenhos mais complexos, sendo mais resilientes (ABEL; STEPP, 2003). 

Assim, à medida que sistemas agropecuários são mais próximos ao natural, mais 

sustentáveis e mais eficientes se apresentarão, como observado para 𝑆5. Contudo,  
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Figura 8.8 Gráfico 𝐸𝑆𝐼 vs. Produtividade global (energia produzida em J/sej; 𝑇𝑟), 

representando o sistema de produção de frango orgânico (𝑈𝑃𝑟𝑂), e convencional 

(𝑈𝑃𝑐), estudados e comparados aos sistemas de produção descritos na literatura 

científica. Seta ascendente significa bom desempenho. Seta descendente indica a 

direção de mal desempenho.  

 

Eixo primário, 𝑆1−4;  𝑆6; 𝑈𝑃𝑟𝑂 e 𝑈𝑃𝑐; eixo secundário, 𝑆5; tamanho da circunferência dos pontos indica 

a densidade em 𝑒𝑚potência (𝐸𝐷). Quanto maior a circunferência, maior a densidade de energia em J 
por área na forma de produto;  
 
Áreas formadas a partir das linhas tracejadas indicam a eficiência e a sustentabilidade em emergia dos 
processos. Quanto maior a área formada pelas linhas tracejadas, mais eficiente e sustentável será o 
processo. 
 

𝑆1. Sistema de produção de fundo de quintal (backyard)2; 𝑆2. Sistema de produção em pomar2; 𝑆3. 

Sistema de produção orgânico (Itália)9; 𝑆4. Sistema de produção convencional9; 𝑆5. Sistema integrado 

lavoura-peixe-ave10; 𝑆6. Sistema integrado milho-gansos13; 𝑆7 Sistema de produção de frango orgânico 

(𝑈𝑃𝑟𝑂) ; 𝑆8 Sistema de produção de frango convencional (𝑈𝑃𝑐); 𝑆𝐼1 = baixa sustentabilidade, 𝑆𝐼5 alta 

sustentabilidade.  
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sistemas naturais tendem a apresentar menor produtividade. Para Odum et al. (1995), 

sistemas arranjados para serem mais eficientes podem fazê-lo mais lentamente, o que 

leva a uma menor produtividade. Tal fato inviabilizaria a adoção deste sistema 

produtivo per se, uma vez que não atenderia o volume demandado por carne de 

frango. 

 Adotado como terceiro critério, foi proposta a utilização da 𝐸𝐷 para medir o 

potencial produtivo do sistema. De acordo com os resultados, a circunferência de 

𝑈𝑃𝑟𝑂 é 383 vezes maior do que 𝑆5, indicando que 𝑈𝑃𝑟𝑂 produz mais energia(J) do 

que 𝑆5 na forma de produto por área. Deste modo, se por um lado 𝑆5 se apresenta 

como o sistema mais promissor em desempenho ambiental, 𝑈𝑃𝑟𝑂 apresenta-se como 

o sistema com maior potencial produtivo. Com isto, para determinar qual o melhor 

sistema a ser adotado, a finalidade de cada produção e sistema deve ser considerada.  

 Para os autores, sistemas menos tecnificados e integrados poderiam ser 

voltados para a produção de alimentos com a finalidade majoritária de abastecimento 

local/regional. É possível que a adoção e o incentivo de sistemas integrados, que 

consorciem produção animal e vegetal em pequena escala, apresentem-se como um 

possível caminho para aumentar a sustentabilidade local/regional (em nível de 

cidade/mesorregião) por providenciar maior emergia líquida na forma de produto para 

a região. Do ponto de vista da emergia, incentivar a diversificação da produção, 

integrando a produção animal-vegetal, poderia: (i) aproveitar as retroalimentações 

entre os sistemas (i.e. cama do aviário para fertilização de hortaliças); e (ii) aumentar 

a captação e o rendimento dos recursos 𝑅. Além disto, sistemas menos tecnificados 

são conhecidos por trazerem segurança alimentar e renda para pequenos produtores 

(SONAIYA, 2007; RETA, 2009; FIGUEIREDO; AVILA; SAATKAMP, 2015; SILVA 

JUNIOR et al., 2019). Para isto, políticas públicas devem ser direcionadas tanto para 

subsidiar a implantação de sistemas que integrem produção animal-vegetal, quanto a 

assistência posterior à implantação. Além disto, e considerando nosso conhecimento, 

estudos que relacionem a sustentabilidade e a agricultura familiar do ponto de vista 

da emergia e a partir de mesorregiões, são escassos na literatura científica.  

 Por outro lado, produtos provenientes de sistemas produtivos com maior grau 

de intensificação, assim como 𝑈𝑃𝑟𝑂, poderiam ser destinados majoritariamente ao 

comércio externo. Utilizando modelos propostos por Odum (1996), que visam estimar 

a relação de troca em emergia entre nações, Luiz et al. (2021) observaram que o Brasil 
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foi beneficiado  por alguns de seus principais parceiros comerciais na relação de troca 

pela carne de frango, nos últimos 18 anos. Em outras palavras, e de acordo com os 

resultados, o Brasil recebeu mais energia a partir do dinheiro do que forneceu em 

forma de produto.  

 Uma terceira observação sugere a posição intermediária que 𝑈𝑃𝑟𝑂 ocupa 

entre os sistemas estudados. De acordo com os resultados, é possível inferir que 

𝑈𝑃𝑟𝑂 seja intermediário  entre os sistemas mais eficientes em produção de energia 

(J) na forma de produto (𝑆4 e 𝑈𝑃𝑐) e o mais promissor em desempenho ambiental (𝑆5). 

Uma vez que os maiores valores teóricos para 𝐸𝑆𝐼 (𝐸𝑆𝐼 = ∞) só podem ser atingidos 

em ecossistemas maduros e intocados, deve-se ter em mente que há limite para o 

melhor desempenho ambiental em processos geridos por ações humanas. Como 

observado, a maior fração de 𝑌 em sistemas avícolas com maior grau de 

intensificação provém da alimentação. Uma vez que a sustentabilidade pode ser uma 

relação entre rendimento e carga ambiental, e este rendimento provém de fontes 

pouco concentradas de energia, reduzir a carga ambiental pode ser a melhor escolha 

para aumentar a sustentabilidade. Neste sentido, alterar a composição das dietas e 

buscar ingredientes com maior 𝑅% pode ser a melhor opção para reduzir a carga 

ambiental. Para Castellini et al. (2006), ingredientes destinados às dietas para frangos 

e produzidos de forma orgânica apresentam maior 𝑅%, uma vez que entradas de 

fertilizantes químicos ou pesticidas não são utilizadas na produção. Para os autores, 

ingredientes orgânicos apresentaram 𝑅% entorno de 60%, enquanto o milho 

convencional apresentou 𝑅% de 22%. Neste estudo, sabendo-se que o milho foi um 

dos principais contribuintes para a emergia total, considerar a fração renovável do 

milho orgânico possibilitou a maior 𝑅% do frango orgânico, quando comparado ao 

frango convencional (50% vs. 14%, respectivamente). No entanto, sabendo-se das 

limitações de 𝑅% em ingredientes orgânicos e sua inclusão nas dietas, é possível 

sugerir que o melhor desempenho ambiental apresentado por 𝑈𝑃𝑟𝑂 esteja no limite 

para sistemas especializados na produção de frangos com alto grau de intensificação.  

 Em resumo, os caminhos para a sustentabilidade em processos sob controle 

humano passam por decisões cuidadosas e pela escolha de padrões de caráter 

holístico. Estas decisões devem incluir vários fatores que considerem (i) a carga 

ambiental gerada pelo processo; (ii) seu rendimento e (iii) sua renovabilidade 
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(BROWN; ULGIATI, 1997b). Para os autores, medir e comparar também a intensidade 

do processo e a eficiência produtiva podem ser interessantes para a tomada de 

decisão na escolha de melhores processos agropecuários. A análise integrada a partir 

da utilização de ferramentas que visem considerar não apenas o rendimento e a carga 

ambiental (𝐸𝑆𝐼), mas também a eficiência produtiva com base na produtividade global 

e do grau de intensidade do processo (i.e., 𝑇𝑟 e 𝐸𝐷), pode culminar em uma avaliação 

que busque a melhor opção dentre processos agropecuários que atendam tanto a 

critérios ambientais quanto à demanda por determinado produto. A 𝐸𝐷 é o indicador 

em emergia de eleição uma vez que é usado para medir a intensidade de produção 

por área (BROWN; ULGIATI, 2004). Fundamentando-se na 𝐸𝐷, é possível sugerir 

processos agropecuários com maior produção de energia na forma de alimento. Por 

outro lado, o aumento da produção não deve implicar no aumento dos impactos 

ambientais gerados pelo processo. Neste sentido, faz-se necessário integrar e avaliar 

a intensificação da produção a critérios que avaliem a sustentabilidade. Nos últimos 

anos, o termo “intensificação sustentável” vem ganhando destaque na literatura 

científica (DE OLIVEIRA SILVA et al., 2017; AYANTUNDE et al., 2019; CORTNER et 

al., 2019). Para Garnett et al. (2013), intensificação sustentável é uma abordagem que 

possibilita aumentar a produção de alimento com baixo impacto ambiental; e que não 

limita a capacidade das gerações atual e futura de produzir alimento. Neste sentido, 

as ferramentas apresentadas neste estudo são sugeridas para avaliar a intensificação 

sustentável de processos agropecuários. 

 

8.4 CONCLUSÃO 

 

De acordo com os dados e os métodos utilizados neste estudo, as principais 

conclusões seguem abaixo: 

a) de acordo com indicadores em emergia, 𝑈𝑃𝑟𝑂 demonstrou melhor 

desempenho ambiental que 𝑈𝑃𝑐; enquanto 𝑈𝑃𝑐 demonstrou melhor 

eficiência produtiva que 𝑈𝑃𝑟𝑂. Os resultados de 𝐸𝑆𝐼 indicaram que 𝑈𝑃𝑟𝑂 é 

sustentável no curto prazo, enquanto 𝑈𝑃𝑐 é insustentável; 

b) provenientes de recursos 𝐹, milho e farelo de soja foram os insumos que mais 

contribuíram na emergia total para ambos os sistemas. Uma vez que o 
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rendimento (𝐸𝑌𝑅) provém de fontes pouco concentradas de energia, medidas 

corretivas para melhorar o desempenho ambiental dos sistemas devem ser 

direcionadas para a redução da carga ambiental (𝐸𝐿𝑅), a partir da utilização 

de ingredientes com maior 𝑅%; 

c) a junção de indicadores em emergia na forma de ferramentas gráficas, bem 

como a utilização do diagrama ternário em emergia, possibilitaram a 

comparação do desempenho ambiental e da eficiência produtiva de 

diferentes sistemas de produção avícola. De acordo com o “ranqueamento 

primário” dos sistemas, possibilitado pelas ferramentas gráficas, 𝑈𝑃𝑟𝑂 

apresentou posição intermediária  entre os demais, demonstrando bons 

indicadores de eficiência produtiva e de desempenho ambiental; 

d) a partir da junção de indicadores de intensidade (𝐸𝐷), eficiência (𝑇𝑟) 

rendimento e carga ambiental (𝐸𝑆𝐼), a síntese em emergia pode gerar 

ferramentas que possibilitem o estudo de sistemas que proponham caminhos 

para a “intensificação sustentável”; 

e) sabendo-se da limitação da 𝑅% em ingredientes orgânicos e de sua limitação 

na composição das dietas, é possível sugerir que o melhor desempenho 

ambiental apresentado por 𝑈𝑃𝑟𝑂 esteja no limite para sistemas 

especializados na produção de frangos com alto grau de intensificação. Faz-

-se necessário o desenvolvimento de estudos que desenvolvam a síntese em 

emergia, integrando-se as produções do milho e do farelo de soja orgânicos 

utilizados na alimentação de frangos em nível comercial. 
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9 CAPÍTULO VIII – ARTIGO V: 

AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE 

FRANGOS DE CORTE ORGÂNICOS E CONVENCIONAIS  
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RESUMO: Este estudo teve como objetivo avaliar a sustentabilidade da produção de 

frangos orgânicos de corte comercial, usando modelo conceitual que considera cinco 

setores da sustentabilidade (5SENSU) sob a ótica da Programação de Metas (Goal 

Programming). Para tanto, foram utilizados indicadores econômicos e de Síntese em 

Emergia, provenientes de uma unidade de produção de frangos de corte criados em 

sistema orgânico, representativo para o estado de São Paulo (𝑈𝑃𝑟𝑂), e uma unidade 

de produção de frangos de corte criados em sistema convencional (𝑈𝑃𝑐). Neste 

estudo, observou-se claramente um trade-off entre o bem-estar animal e os custos 

econômico e ambiental. Além disto, apesar de utilizar menos recursos não renováveis 

em sua produção (50,3%), 𝑈𝑃𝑟𝑂 apresentou maiores emissões em kg de GEE/kg de 

peso vivo produzido (0,625 CO2/kg de peso vivo), quando comparado a 𝑈𝑃𝑐 (86,1% e 

0,503 kg CO2/kg de peso vivo). No entanto, 𝑈𝑃𝑟𝑂 apresentou maiores benefícios para 

a sociedade tanto como provedora quanto como recebedora de recursos, a partir do 

maior uso mão de obra direta (24 e 5 funcionários/1.000 t de peso vivo.ano), bem 

como acesso a um produto mais sustentável (ESI = 1,965 e 0,187). Tais resultados, 

possibilitaram que 𝑈𝑃𝑟𝑂 se apresentasse como mais sustentável, quando comparada 

a 𝑈𝑃𝑐 (29,597 e 37,590).  

 

Palavras-chave: Avicultura, Goal Programming, MDCA, 5SENSU 

 

9.4  INTRODUÇÃO 

 

 Preocupações com a exploração e a destruição dos recursos naturais têm 

aumentado a conscientização para a proteção ambiental e encorajado o “consumo 

verde” (MOISANDER, 2007). De acordo com Chekima et al. (2019), nos últimos 15 

anos, práticas de agricultura e de consumo orgânicos têm despertado grande 

interesse, uma vez que sustentam a saúde das pessoas e do ambiente. 

Acompanhando esta tendência, o interesse pela carne de frango orgânico também 

demonstrou crescimento no mesmo período. De acordo com dados da Eurostat 

(2021), a produção de frangos orgânicos em países europeus apresentou crescimento 

médio anual de 1% de 2012 a 2019. Nos Estados Unidos, as vendas de carne de 

frango orgânico saltaram de USD 371,5 milhões para USD 1,12 bilhão de 2012 e 2017 

(NASS, 2021); aumento este que representa um salto de 33% nas vendas.  
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 Avaliações pontuais podem tornar equivocadas ou superficiais as escolhas 

pelo melhor sistema quando consideram aspectos econômicos ou ambientais em 

separado. No entanto, em poucos estudos foram comparados sistemas de produção 

de frangos de corte orgânicos e convencionais de forma holística (BOKKERS; BOER, 

2009; CASTELLINI et al., 2012). Diante disto, torna-se imprescindível a utilização de 

metodologias que possibilitem avaliar, de forma conjunta e integrada, aspectos 

econômicos e ambientais.  

A Síntese em Emergia (SE) ou Contabilidade em Emergia é uma metodologia 

que considera o trabalho da natureza como provedora de recursos, possibilitando uma 

avaliação dos custos ambientais juntos aos custos econômicos envolvidos na 

atividade de produção, ao lado da oferta de bens e de serviços da sociedade (ODUM, 

1996; BROWN; ULGIATI, 2004). A SE estuda as janelas que integram a sociedade à 

natureza, entendendo que a geração de riqueza monetária se dá a partir da interação 

com os recursos naturais (ODUM, 1996; BROWN; ULGIATI, 2004). 

Para sistemas agropecuários, a SE considera e contabiliza as energias 

provenientes de recursos ambientais locais (𝐼 = 𝑅 + 𝑁) e da economia (𝐹), 

necessárias para gerar uma dada quantidade de produto (ODUM, 1996). Como 

vantagens de sua utilização, tem-se: (i) avaliação de forma integral de sistemas 

homem-natureza (BASTIANONI; MARCHETTINI, 1996); (ii) abordagem de valores 

relativos de energia dos insumos em qualquer sistema de produção (ZHANG et al., 

2016); (iii) avaliação da sustentabilidade do sistema a curto e longo prazos, 

comparações simultâneas de sistemas em diferentes locais (CASTELLINI et al., 

2006); (iv) embasamento em inventários previamente realizados para avaliação do 

custo econômico de diferentes produções, atrelando aspectos econômicos e 

ecológicos à tomada de decisão, além de (v) proposição de taxas que visam premiar 

comportamentos produtivos racionais e esforços complementares para alcançar uma 

melhor qualidade de vida e um desenvolvimento sustentável (ORTEGA, 2003). 

Promover o consumo sustentável e padrões de produção é um dos objetivos da 

agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (Objetivo n.° 12) (ONU, 2021). Um 

elemento-chave para a implementação dos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável é definir evidências baseadas em indicadores quantitativos para medir o 

progresso em direção aos objetivos e às metas correspondentes (AZZURRA; 

MASSIMILIANO; ANGELA, 2019). 
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 Diversos estudos, na literatura científica, visam avaliar a sustentabilidade de 

sistemas de produção avícola apoiados na síntese em emergia (CASTELLINI et al., 

2006; ZHANG; HU; WANG, 2013b; GUAN et al., 2016a; CHENG et al., 2017; 

ALLEGRETTI et al., 2018). No entanto, até onde se tem conhecimento, estudos que 

avaliem a sustentabilidade de sistemas de produção avícola a partir das dimensões 

econômica e ecológica de forma conjunta, baseando-se na SE e na teoria dos custos, 

são escassos (CHENG et al., 2017). Deste modo, este estudo teve como objetivo 

avaliar a sustentabilidade de um sistema de produção de frangos orgânicos de corte 

comercial, produzidos em sistema intensivo, usando-se um modelo conceitual que 

considera cinco setores da sustentabilidade (5SENSU), sob a ótica da Programação 

de Metas (Goal Programming), como uma ferramenta de análise multicritério. 

 

9.5  MATERIAL E MÉTODOS 

 

 O estudo foi conduzido no Laboratório de Análises Socioeconômicas e 

Ciência Animal na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de 

São Paulo, Pirassununga, Brasil, entre os meses de outubro de 2020 a junho de 2021, 

aprovado, sob o protocolo de número 1303010221, pelo Comitê de Ética no Uso de 

Animais da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, da Universidade de São 

Paulo (CEUA-FMVZ/USP). 

 

9.5.1 Contextualização 

 

Segundo dados da FAO (2020), há no mundo em torno de 25,7 bilhões de aves, 

compreendendo galinhas, patos, gansos, galinhas d’angola, pombos e perus (este 

grupo será denominado “aves de interesse comercial”). Deste quantitativo, cerca de 

23,7 bilhões referem-se às galinhas, número que corresponde a mais de 92% de todas 

as aves de interesse comercial. Com relação à carne de frango, o Brasil apresenta-se 

como o segundo maior produtor, com 13,1% da quantidade total produzida e segundo 

maior exportador, se considerada a EU+28. Unidades de produção de frangos de corte 

brasileiras apresentam estrutura relativamente padronizadas. Estas unidades se 

diferenciam de acordo com seu pacote tecnológico em: (i) unidades de produção 

convencional, (ii) automatizadas e (iii) climatizadas. De modo geral, as unidades de 
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produção brasileiras apresentam área coberta de 1.200 – 2.400 m2; piso de chão 

batido; sistema de alimentação composto por silos de armazenamento de ração e 

comedouros automáticos ou tubulares; bebedouros pendulares ou tipo nipple; sistema 

de aquecimento a lenha; e sistema de ventilação composto por ventiladores 

(convencional e automatizada), placas evaporativas e exaustores (climatizada) e 

nebulizadores (MIELE et al., 2010c). 

O sistema de produção convencional é o mais comum para a produção do 

frango de corte. No Brasil, de acordo com Rosa (2022), o sistema convencional de 

produção de frangos representa aproximadamente 98% do segmento. Dados mais 

acurados sobre a porcentagem de frango orgânico em relação ao convencional na 

produção nacional, conforme nosso conhecimento, são inexistentes. Nos últimos 

anos, sistemas de produção de frango convencionais vêm sendo contestados 

enquanto sistemas orgânicos vêm crescendo. Os motivos pelos quais a produção de 

frangos em sistema orgânico vêm crescendo são relacionados a preocupações e a 

interesses dos consumidores pelos caminhos em que passa a produção de seus 

alimentos (KJÆRNES; HARVEY; WARDE, 2007). Preocupações com: bem-estar 

animal; resistência bacteriana a antibióticos (DRANSFIELD et al., 2005; KIM; PARK; 

SEO, 2018); aspectos que englobam impactos ambientais, impactos sociais, dentre 

outros, são motivo de preocupação dos consumidores (POUTA et al., 2010). Outro 

motivo é a percepção que consumidores têm de os sistemas orgânicos serem 

ambientalmente amigáveis (VAN LOO et al., 2010). Neste sentido, agroindústrias 

envolvidas na produção de alimentos estão enfrentando rápida mudança com relação 

às preocupações dos consumidores (POUTA et al., 2010). Contudo, uma importante 

característica do sistema de produção de frangos convencional é sua alta capacidade 

de adaptação a inovações, que permite reação imediata às mudanças exigidas pelos 

mercados consumidores (ROSA, 2022). Tal característica permite a adequação de 

sistemas produtivos convencionais para orgânicos (FIGUEIREDO; AVILA; 

SAATKAMP, 2015). Todas as diretrizes acerca da produção de frangos em sistema 

orgânico estão contidas na Instrução Normativa de n.º 46, de 6 de outubro de 2011, 

reeditada na Instrução Normativa de n.º 17, de 18 de junho de 2014, com vista nos 

dispostos na Lei de n.º 10.831, de 23 de dezembro de 2003 (comumente referida como 

a “Lei do Orgânico”), no Decreto de N.º 6.323, de 27 de dezembro de 2007. Este 

documento dispõe sobre a regulamentação técnica para os sistemas orgânicos de 
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produção, bem como as listas de substâncias e de práticas permitidas para uso nestes 

sistemas (BRASIL, 2003, 2011, 2014). As principais exigências para a produção do 

frango orgânico são: (ii) acessibilidade dos animais a piquetes de pastoreio; (iii) 

fornecimento de ração orgânica (80% da quantidade consumida deve ser composta 

por ingredientes orgânicos); (iv) manejos preventivos que reduzam a ocorrência de 

doenças; (v) tratamento sanitário à base de medicações fitoterápicas e homeopáticas 

(FIGUEIREDO; AVILA; SAATKAMP, 2015).  

 

8.3.3 Seleção do caso: Sistema de produção orgânico 

 

  A agroindústria escolhida localiza-se na mesorregião de Campinas, São 

Paulo, Brasil. Encontra-se em franca expansão, com taxas de crescimento acumulado 

de 500% no período de 2015 a 2018, em que o frango orgânico apresenta importante 

participação no faturamento anual. A empresa em estudo é considerada líder de 

mercado no segmento de frangos alternativos e a marca mais lembrada dentre as 

demais pesquisadas no mesmo segmento. 

 A metodologia utilizada dividiu-se em duas etapas: i) definição da unidade de 

produção representativa (𝑈𝑃𝑟𝑂) para frangos de corte produzidos em sistema 

orgânico, a partir do corpo técnico da agroindústria; e ii) indicação de 𝑈𝑃𝑟𝑂 para 

estudo de caso, condizente com as características determinadas na primeira etapa.  

 As fronteiras da 𝑈𝑃𝑟𝑂 foram definidas como a área utilizada para a produção 

dos frangos de corte (𝑂𝑟𝑔â𝑛𝑖𝑐𝑜 = 𝑔𝑎𝑙𝑝ã𝑜 ∪ 𝑝𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒). A definição da 𝑈𝑃𝑟𝑂 foi obtida, 

levando-se em conta o corpo técnico da própria agroindústria estudada por meio de 

entrevistas realizadas de forma remota, a partir de questionário semiestruturado e 

seguindo os procedimentos propostos por Yin (2002): i) a formulação das questões 

do estudo; ii) as proposições; iii) a unidade de análise; (iv) a lógica que une os dados 

às proposições; e (v) os critérios para a interpretação das constatações. Para tanto, 

os técnicos foram questionados com relação a características tecnológicas contidas 

em uma 𝑈𝑃𝑟𝑂 (comedouros, bebedouros, sistema de climatização), bem como 

manejos intrínsecos à produção e a índices zootécnicos da produção de frangos de 

corte em sistema orgânico.  

 Após a definição teórica da 𝑈𝑃𝑟𝑂, identificou-se uma unidade, apoiando-se 

nas respostas obtidas na primeira etapa e guiando-se pelas seguintes premissas: a) 
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localização próxima ao centro de inteligência da instituição de desenvolvimento do 

projeto (visando viabilizar a logística da coleta de dados); b) organização razoável dos 

dados de custo econômico, para posteriormente permitir a comparação dos resultados 

obtidos; e c) possibilidade de retornos e realizações de entrevistas complementares 

quando houvesse a necessidade de adequação da coleta de dados e da construção 

do modelo (Figura 9.1). Foram realizadas visitas técnicas a fim de se conhecer o 

sistema produtivo de frangos de corte em sistema orgânico, fundamentado no método 

de pesquisa de estudo de caso e por meio de uma abordagem qualitativa, buscando-

se entender seus aspectos. 

 

8.3.4 Seleção do caso: Sistema de produção convencional 

 

 A partir da definição da 𝑈𝑃𝑟𝑂, buscou-se um sistema de produção de frangos 

de corte com características tecnológicas (comedouros, bebedouros, sistema de 

climatização), bem como manejos intrínsecos à produção que fossem semelhantes à 

𝑈𝑃𝑟𝑂, voltado para a produção convencional de frangos de corte (𝑈𝑃𝑐). As fronteiras 

da 𝑈𝑃𝑐 foram definidas como a área utilizada para a produção dos frangos de corte 

(𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 𝑔𝑎𝑙𝑝ã𝑜). 

 Após a definição, identificou-se uma 𝑈𝑃𝑐 que apresenta organização razoável 

dos dados de custo econômico, para permitir a comparação dos resultados obtidos; e 

possibilidade de retornos e realizações de entrevistas complementares, quando 

houvesse necessidade de adequação da coleta de dados e construção do modelo. 

Posteriormente, houve levantamentos de dados quantitativos relativos tanto ao custo 

econômico de produção quanto a informações acerca de indicadores de desempenho 

zootécnicos junto aos produtores, por meio de questionários aplicados de forma 

remota. Todas as coletas de dados e informações para 𝑈𝑃𝑐 foram realizadas 

remotamente. 

 

8.3.3 Localização, características e desempenho das unidades de produção  

 

 A unidade de produção de frangos de corte orgânico (𝑈𝑃𝑟𝑂) selecionada para 

o estudo foi localizada na cidade de Pirassununga, São Paulo, Brasil (Lat. -

21.9980468 S, long. -47.4280861, W; https://www.gps-coordinates.net/). Como 

https://www.gps-coordinates.net/
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características tecnológicas, a 𝑈𝑃𝑟𝑂 apresentou comedouros automatizados 

(“Tuboflex”), bebedouros pendulares, aquecimento a partir de forno a lenha e 

refrigeração baseada na combinação de ventilação (pressão positiva) e nebulização.  

 A unidade de produção de frangos de corte convencional (𝑈𝑃𝑐) foi localizada 

na cidade de Poloni, São Paulo, Brasil (Lat. -20.7836955 S, long. -49.8149752, W; 

https://www.gps-coordinates.net/; Figura 8.1). Como características tecnológicas, a 

𝑈𝑃𝑐 apresentou comedouros automatizados (“Tuboflex”), bebedouros tipo nipple, 

aquecimento a partir de forno a lenha e refrigeração com base na combinação de 

ventilação (pressão positiva) e nebulização.  

 

 

Figura 9.1 Localização da cidade de (a) Pirassununga e (b) Poloni relacionadas ao 

número de frangas, frangos e pintos para engorda (mil cabeças) por estabelecimento, 

de acordo com as mesorregiões do estado de São Paulo, Brasil.  

 

Fonte: (para os dados: IBGE; https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6943; para mapa: EstatGeo: 

https://bityli.com/VdZGu)  

 

 Os aspectos correlacionados ao alojamento e ao desempenho zootécnico dos 

animais para 𝑈𝑃𝑟𝑂 e 𝑈𝑃𝑐 estão descritos na Tabela 9.1. Com relação à densidade de 

alojamento, a 𝑈𝑃𝑟𝑂 apresentou 9 aves/m2 (5,0 m2/ave) para área coberta (galpão) e 

https://www.gps-coordinates.net/
https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6943
https://bityli.com/VdZGu
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1,80 aves/m2 de área externa (piquete; 0,5 m2/ave); respeitado o disposto na Instrução 

Normativa de N.º 46, de 6 de outubro de 2011, e na Portaria de N.º 52, de 23 de março 

de 2021 (BRASIL, 2021), que estabelecem densidade máxima de 0,4m2/ave de área 

externa (piquete) e 30 kg/m2 para área coberta (~12 aves/m2, considerando aves com 

2,5 kg de peso vivo). O acesso à área de piquete dá-se a partir do 21.º dia de 

alojamento. Para 𝑈𝑃𝑐, a densidade animal apresentada foi de 11 aves/m2 

(0,09m2/ave). 

 

Tabela 9.1 Principais características do sistema produtivo de frangos de corte em 

sistema orgânico (𝑼𝑷𝒓𝑶) e convencional (𝑼𝑷𝒄).  

 

Instalações e alojamento 𝑈𝑃𝑟𝑂  𝑈𝑃𝑐  

Animais produzidos (n) 12.700 25.000 
Área total (m2) 8.459 2.250 

Superfície de área coberta (m2) 1.409 2.250 
Piquetes (m2) 7.050 - 

Densidade de área coberta (aves/m2) 9,01 11,11 
Densidade de área piquete (aves/m2) 1,80 - 

Desempenho zootécnico   

Lotes por ano (n) 5,5 5,8 
Peso final (kg) 2,45 2,55 
Idade ao abate (dias) 43 46 
Consumo total (kg/ave)* 4,43 4,61 

Milho (kg/ave) 2,57 3,00 
Farelo de Soja (kg/ave) 1,37 1,42 

Conversão alimentar (kg:kg) 1,80 1,84 
Mortalidade (%) 3,00 1,38 

 

* Para 𝑈𝑃𝑐, as inclusões de milho e de farelo de soja no programa de alimentação foram consideradas 

segundo dietas comerciais convencionais, sugeridas por Nacimento et al. (2021). 

 

 A linhagem de aves produzidas foi caracterizada como de crescimento rápido 

(fast-growing) tanto para 𝑈𝑃𝑟𝑂 quanto para 𝑈𝑃𝑐, abatidas aos ~43 e 46 dias de idade, 

produzindo 5,5 e 5,8 lotes por ano, respectivamente. Para 𝑈𝑃𝑟𝑂 e 𝑈𝑃𝑐, o consumo 

médio de ração foi de 4,43 kg e 4,61 kg durante todo o período de alojamento. O 

ganho de peso total foi de 2,4 kg e 2,5 kg, e a mortalidade total foi de 3% e 1%, 

respectivamente. Em ambos os sistemas, a conversão alimentar estimada foi de 

1,8:1,0 kg de peso vivo. Para 𝑈𝑃𝑟𝑂, o milho e o farelo de soja foram os ingredientes 
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com maior participação nas dietas, representando 58% (2,57 kg/ave) e 31% (1,37 

kg/ave) da dieta, respectivamente. Para 𝑈𝑃𝑐, não foi possível a obtenção de 

informação acerca de inclusões de milho e de farelo de soja visto o caráter estratégico 

da composição da dieta para a agroindústria consultada; como declarado pelo 

entrevistado.  

 

8.3.4 Desenvolvimento do modelo de cálculo do custo econômico 

 

 O modelo de cálculo do custo econômico foi desenvolvido de acordo com a 

Teoria Econômica, considerando-se o custo total como resultado da soma dos custos 

variáveis e dos custos fixos (𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑥𝑜 + 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙). Os itens de 

custeio foram definidos como variáveis, à medida que se alteraram com a inclusão de 

um lote de aves; e os itens de custeio foram definidos como fixos à medida que não 

variaram com a inclusão de um lote de aves, mantendo-se fixos. O lote foi definido 

como o produto oriundo dos sistemas de produção estudados ao final do período de 

produção. Os preços para pintos de um dia, nutrição, energia elétrica, combustíveis, 

cama, lenha, bem como serviços de transporte, análises sanitárias, assistência 

técnica, apanha dos animais foram obtidos diretamente com os produtores, técnicos 

de campo da agroindústria e preços de balcão (spots) praticados na região para o mês 

de junho/2021.  

 Todos os preços obtidos, quando necessário, foram convertidos por lote. 

Posteriormente, para tornar comparável a outros trabalhos na literatura científica, os 

dados foram convertidos em reais por ave produzida. O custo variável (𝑉𝐶) foi obtido 

do somatório dos custos com pintos de um dia, nutrição, sanidade, energéticos 

(combustíveis, energia elétrica e aquecimento), cama, transporte e eventuais. O custo 

variável foi dividido entre produtores e agroindústria, a partir das responsabilidades 

contratuais previamente estabelecidas. O custo fixo (𝐹𝐶) foi obtido por meio do 

somatório dos custos com manutenção, depreciação, mão de obra (registrada), 

sanidade, assistência técnica, taxas, seguros e certificações, e custo de oportunidade 

do capital imobilizado. Os custos fixos foram divididos a partir das responsabilidades 

contratuais estabelecidas previamente entre produtor e agroindústria. 

O preço nominal praticado pelo frango orgânico (R$/kg de peso vivo) foi 

estimado, considerando-se o preço praticado por kg de frango de corte orgânico 
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processado na gôndola, o percentual referente ao custo com abatedouro, 

administração e comércio, calculado em 20,4% do preço total (FIGUEIREDO et al., 

2007); e o rendimento médio de carcaça para um frango de corte eviscerado, sem 

penas, cabeça, pescoço e pés, orçado em 70% do peso vivo (NACIMENTO et al., 

2021). Para 𝑈𝑃𝑐, o preço nominal praticado por kg de ave viva foi de R$ 5,50, de 

acordo com cotação realizada em literatura especializada, para junho/202132. 

 

8.3.5 Desenvolvimento do modelo de síntese em emergia 

 

As regras que descrevem a álgebra da emergia foram: 

 todas as fontes de emergia de um processo são atribuídas às saídas do 

processo; 

 coprodutos de um processo têm a emergia total atribuída para cada caminho; 

 quando das divisões dos caminhos, a emergia é atribuída para cada etapa da 

divisão baseada em sua porcentagem do fluxo de energia total no caminho; 

 a emergia de um sistema não pode ser duplamente contada: (a) as 

retroalimentações em emergia não podem ser duplamente contadas; (b) as 

saídas, quando reunidas, não podem originar uma soma maior do que a fonte 

de emergia a partir da qual foram derivadas. 

 

Para o desenvolvimento do estudo, três passos foram seguidos, de acordo com 

as premissas estabelecidas por Odum (1996) e sugestões de Brown e Ulgiati (2004): 

i) construção de um diagrama do fluxo de energia do sistema, definindo as fontes de 

energia, o limite do sistema e os componentes internos (produtores, consumidores, 

estoques, interações etc.). Este passo consiste na utilização de símbolos propostos 

por Odum (1996), a fim de diferenciar os tipos de fontes (fontes naturais do lado 

esquerdo do diagrama; e fontes econômicas (materiais e serviços) posicionadas 

acima do diagrama; saídas são posicionadas do lado direito do diagrama, e abaixo do 

                                            
 

32 Avisite - Estatísticas & Preços. (Disponível em https://avisite.com.br/estatisticas-precos/; acessado 

em 27 de novembro de 2021).  

 

https://avisite.com.br/estatisticas-precos/
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diagrama localiza-se o dissipador de energia (ou a entropia perdida) em todas as fases 

do processo (ALLEGRETTI et al., 2018); ii) organização dos dados em tabela de 

avaliação da emergia, em que todos os recursos foram descritos, listados e 

posteriormente classificados, de acordo com sua origem: natural (𝐼) ou econômica (𝐹). 

Os recursos econômicos foram subdivididos em recursos materiais (𝑀), serviços 

econômicos (𝑆). A soma destas entradas (𝑌 = 𝐼 + 𝐹) demonstra o valor em emergia 

produzido no sistema de produção agroindustrial (ALLEGRETTI et al., 2018); e iii) 

cálculos dos indicadores em emergia e discussão dos resultados para fins práticos. 

As transformidades (𝑇𝑟) dos itens listados na tabela de cálculo foram obtidas na 

literatura e, quando necessário, corrigidas para a linha de base da emergia da 

biogeosfera proposta por Brown et al. 2016, igual a 12,0E+24 sej/J. Para a obtenção 

da emergia de cada insumo e total, todos os fluxos de energia de entrada foram 

multiplicados pelas unidades de valor em emergia (UEVs) já convertidas. A conversão 

foi obtida com base na multiplicação das UEVs pelo fator de conversão 

correspondente. Com isto, UEVs provenientes de estudos que utilizaram a linha de 

base 9,44E+24 (ODUM, 1996), 10,57E+24 (CAMPBELL, 1998, 2000), 9,26E+24 

(CAMPBELL, 2000), 15,83E+24 (ODUM, 2000; ODUM; BROWN; BRANDT-

WILLIAMS, 2000) e 15,2E+24 (BROWN; ULGIATI, 2010) foram multiplicadas e 

convertidas pelos coeficientes 1,27; 1,14; 1,30; 0,76; e 0,79, respectivamente. 

Os valores das entradas dos insumos foram calculados considerando-se seu 

valor de transação monetária equivalente, baseado em emergia (𝐸𝑚$) por lotes e 

comparados aos custos de produção em dólar (𝑈𝑆𝐷 1,00 = 𝐵𝑅𝐿 5,00, para 

junho/2021). Para tanto, o 𝐸𝑚$ foi obtido a partir da divisão da emergia de uma nação 

pela razão de emergia em dinheiro (𝐸𝑀𝑅). O 𝐸𝑀𝑅 é uma medida do valor monetário 

gerado em uma economia como o resultado de um fluxo de entrada de emergia.  

O 𝐸𝑀𝑅 foi estimado para 2021 com base em uma série de dados disponíveis 

na literatura científica. De acordo com Giannetti et al. (2013b), a razão 

emergia/dinheiro mostrou valores de 1,40; 1,13; 0,60; 0,48; 0,52 em 1979, 

1981,1989,1996 e 2007. Com fundamento nestes valores, e assumindo um 

comportamento logarítmico do 𝐸𝑀𝑅, com o passar dos anos (ODUM, 1996), foi 

possível estimar a razão emergia/dinheiro para o Brasil. 
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Figura 9.2 Razão emergia/dinheiro para o Brasil. É a taxa da 𝒆𝒎potência anual total 

(U) para o produto interno bruto (PIB). 

 

De acordo com Odum (1996), se um fluxo de emergia é responsável por uma 

porção da riqueza real de um sistema econômico, pode-se inferir que esta proporção 

do poder de compra do sistema é devido a este fluxo de emergia. De acordo com a 

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o setor do agronegócio 

contribuiu com 27,4% do PIB brasileiro. Em outras palavras, é possível inferir que 

27,4% do poder de compra do PIB deve-se ao agronegócio. Então, sugere-se que a 

porção que corresponde à riqueza real do agronegócio no sistema econômico 

brasileiro para 2021 foi de 0,08E+13 sej/USD. Em outras palavras, o 𝐸𝑀𝑅 estimado 

para o agronegócio brasileiro em 2021 foi de 0,08E+13 sej/USD. 

 

8.3.6 Aplicação do modelo 5SENSU 

 

O modelo 5SENSU (FIVE SEctor SUstainability ou CINCO SEtores da 

SUstentabilidade, em tradução livre para o português) é uma ferramenta que auxilia 

na avaliação holística da sustentabilidade de um dado sistema (GIANNETTI et al., 

2019)(Figura 9.3). O modelo 5SENSU é alinhado ao conceito input-state-output 

(ambiente-sociedade-economia) que segue a ideia do modelo proposto por Pulselli et 

al. (2015) que postulou a sustentabilidade como aspecto que inter-relaciona 

compartimentos das atividades humanas em um contexto físico, social e econômico.  

y = -0.294ln(x) + 1.399
R² = 0.9579
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A concepção do modelo baseia-se em seis axiomas, sendo os três primeiros 

propostos por Goodland (1995) e Goodland e Daly (1996) – referentes aos limites dos 

recursos naturais em relação às suas taxas de exploração e de consumo para garantir 

os padrões de desenvolvimento atual – e três axiomas sugeridos pelos autores: 

(vii) nenhum recurso deve ser usado a taxas maiores que sua geração; 

(viii) nenhum contaminante deve ser produzido a taxas maiores que seu 

processo de reciclagem natural, neutralização e absorção natural pelo 

ambiente; 

(ix) recursos não renováveis nunca devem ser utilizados mais rápido do que 

o tempo necessário para substituí-los por fontes renováveis; 

(x) deve haver um balanço entre o ambiente como fornecedor de recursos 

e como recebedor de resíduos e poluentes, que podem ser alcançados 

por práticas de produção mais limpas, cuidado ambiental e conservação; 

(xi) a produção de bens deve ser limitada às restrições impostas pela 

exploração sustentável dos recursos naturais e pelo consumo 

responsável da sociedade; 

(xii) para humanos, como ser social, seu relacionamento com o sistema 

econômico deve ser balanceado por meio da relação entre promoção de 

emprego e de recebimento de produtos manufaturados. 

O modelo considera cinco setores: (S1) setor ambiental, como fornecedor (S2) 

e receptor de externalidades, (S3) setor de unidade de produção, como produtor de 

bens e serviços; e (S4) setor social, como fornecedor de trabalho e de insumos, e (S5) 

como consumidor de bens e de serviços (Figura 9.3). Assim:  

 o S1 tem o ambiente como fornecedor de matéria-prima, dando suporte 

à unidade de produção; 

 o S2 tem o ambiente como sumidouro de resíduos e emissões geradas 

pelas atividades da unidade de produção (S3); 

 o S4 tem a sociedade como fornecedora de recursos socioeconômicos 

para a unidade de produção (i.e., trabalho e conhecimento), recebendo 

dinheiro em troca; 

 o S5 tem a sociedade como consumidora dos produtos gerados por S3, 

que paga por eles. 
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Neste sentido, o dinheiro somente circula do lado direito do diagrama, em que 

imperam atividades geridas por humanos, enquanto as trocas do lado esquerdo do 

diagrama contemplam somente fluxos de materiais e de energia (GIANNETTI et al., 

2019). 

Resíduos e 

emissões Recursos 

socioeconômicos

Produtos

Meio ambiente 

recebendo emissões

S2

Meio ambiente 
fornecendo recursos 

S1

Sociedade    

fornecendo recursos

S4

Sociedade     

recebendo produtos

S5

Unidade de produção

S3

Matéria-prima e 

energia

 

Fonte: adaptado de Giannetti et al. (2019) 

 

Figura 9.3 Modelo CINCO SEtores da SUstentabilidade (FIVE SEctor SUstainability; 

5SENSU). Simbologia usada a partir da metodologia da síntese em emergia, de acordo 

com Odum (1996). Círculos referem-se a fontes de energia, “caixas d’agua” referem-

-se a estoques, hexágonos referem-se a consumidores, setas contínuas referem-se a 

fluxos de energia e de materiais e setas tracejadas referem-se a fluxos de dinheiro. S 

= Setores. 

 

Como vantagens da utilização do modelo 5SENSU, tem-se: (i) sua capacidade 

multidimensional; (ii) fornecimento de um aspecto multivisão, podendo assumir 

aspectos ambientais, sociais e produtivos; (iii) a utilização de indicadores 

multimétricos, integrando unidades métricas de energia (j ou kcal), volume (L), massa 

(g, kg ou t), monetárias (R$, US$), além de força de trabalho; e (iv) é uma abordagem 

multicritério que pode ser entendida como importante ferramenta que auxilia na 
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tomada de decisão por sistemas mais sustentáveis, uma vez que combina diferentes 

indicadores com vários pesos e várias medidas (GIANNETTI et al., 2019). 

 

8.3.7 Aplicação do Goal Programming no modelo 5SENSU 

 

 O Goal Programming (𝐺𝑃𝑚), ou Programação de Metas, é entendido como 

ferramenta de método matemático contínuo para manusear problemas múltiplos e 

conflitantes que são traduzidos em situações de Análise de Decisão Multi-Critéria 

(MDCA). Neste sentido, o cálculo da álgebra do 5SENSU é baseado na filosofia do 

𝐺𝑃𝑚 como ferramenta para MDCA, de modo a obter um Indicador de Sustentabilidade 

Geral do Sistema (SIMON, 1955; GIANNETTI et al., 2009), para expressar os 

resultados de acordo com a proximidade entre os valores relativos dos indicadores e 

seus objetivos. Modificações foram feitas a fim de adaptá-lo para análise do modelo 

5SENSU; considerando um problema decisório em que 𝐺𝑖 é o objetivo existente. Para 

a descrição da metodologia da aplicação do 𝐺𝑃𝑚 no modelo 5SENSU, foi utilizado  

Garcia et al. (2021) 

 

 𝑀𝑖𝑛 𝑍 = ∑ (𝑊𝑖𝑁𝑖𝑖 + 𝑊𝑖𝑃𝑖) 

 

em que 𝑍 é a função objetiva a ser minimizada, 𝑁𝑖 e 𝑃𝑖 são desvios indesejáveis da 

variável (positivos ou negativos), associados a cada indicador 𝐾𝑖; 𝑊𝑖 são os pesos 

relativos de importância de cada indicador associado ao desvio da variável. 

 

Sujeito (𝑆𝑇) às seguintes restrições, associadas com os indicadores selecionados: 

 

 𝐺𝑖 = 𝑓𝑖(𝐾𝑖) + 𝑁𝑖 − 𝑃𝑖 

 

em que 𝐺𝑖 é o nível aspirado (objetivo); 𝑓𝑖(𝐾𝑖) representa a expressão matemática do 

𝑖é𝑧𝑖𝑚𝑜 indicador; 𝑁𝑖 e 𝑃𝑖 são as variáveis de desvios negativos e positivos, associados 

aos “maiores melhores” indicadores positivos e “menores piores” indicadores 

negativos, respectivamente; 𝑊𝑖 é o valor medido ou “aspiração” do desvio da variável. 
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 Para indicadores positivos (restritos a ≥ 0), as variáveis de desvio indesejável 

é o negativo 𝑁𝑖, em que a função objetiva foi representada por: 𝑀𝑖𝑛 𝑍 = 𝑁𝑖; 𝑆𝑇 𝑓(𝐾𝑖) +

𝑁𝑖 − 𝑃𝑖) ≥ 𝐺𝑖; 𝑁𝑖 = 𝐺𝑖 − 𝑓(𝐾𝑖). Para indicadores negativos (restritos a 0 ≤), a variável 

de desvio indesejável é positiva 𝑃𝑖, uma vez que a função objetiva foi representada 

por: 𝑀𝑖𝑛 𝑍 = 𝑃𝑖; 𝑆𝑇 𝑓(𝐾𝑖) + 𝑁𝑖 − 𝑃𝑖) ≤ 𝐺𝑖; 𝑃𝑖 = 𝑓(𝐾𝑖) − 𝐺𝑖. Quando foi desejável atingir 

exatamente o nível almejado (=), as variáveis de desvio indesejáveis foram a positiva 

𝑃𝑖 e a negativa 𝑁𝑖, em que a função objetiva foi representada por 𝑀𝑖𝑛 𝑍 = 𝑁𝑖 +

𝑃𝑖; 𝑆𝑇 𝑓(𝐾𝑖) + 𝑁𝑖 − 𝑃𝑖) = 𝐺𝑖.  

 Avaliando a situação de cada cenário, as variáveis indesejáveis diferentes, 

dependendo do tipo e da direção desejada para o indicador (+ ou -). Para indicadores 

positivos, a variável indesejada é o desvio negativo (𝑁𝑖𝑗𝑘
+ ), com cenários que alcançam 

o objetivo desejado como um alvo ou apresentando um maior valor variável de desvio 

positivo (𝑃𝑖𝑗𝑘
+ ). Para indicadores negativos, a variável indesejada é o desvio positivo 

(𝑁𝑖𝑗𝑘
− ), com cenários que alcançam o objetivo desejado como alvo ou apresentando 

um maior valor variável de desvio negativo (𝑃𝑖𝑗𝑘
− ) (BLANCAS et al., 2010, 2011; 

GIANNETTI et al., 2019). As equações do desvio das variáveis e sustentabilidade 

sintética ou composição dos indicadores estão demonstradas abaixo: 

 

(Equação 1) 

 

𝑁𝑖𝑗𝑘
+ = {

𝐺𝑗𝑘
+ − 𝐾𝑖𝑗𝑘,  𝐾𝑖𝑗𝑘 < 𝐺𝑗𝑘

+

0,   𝐾𝑖𝑗𝑘 ≥ 𝐺𝑗𝑘
+                                  ∀𝑖 ∈ {1,2, … , 𝑁𝐸}∀𝑗 ∈ {1,2, … , 𝑁𝑆}, ∀𝑘 

 ∈ {1,2, … , 𝑁𝐼} 

 

(Equação 2) 

𝑃𝑖𝑗𝑘
+ = {

𝐾𝑖𝑗𝑘 − 𝐺𝑗𝑘
+ ,  𝐾𝑖𝑗𝑘 > 𝐺𝑗𝑘

+

0,   𝐾𝑖𝑗𝑘 ≤ 𝐺𝑗𝑘
+                                  ∀𝑖 ∈ {1,2, … , 𝑁𝐸}∀𝑗 ∈ {1,2, … , 𝑁𝑆}, ∀𝑘 

 ∈ {1,2, … , 𝑁𝐼} 

 

Para os indicadores “menor melhor” negativo (-): 

 

(Equação 3) 
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𝑁𝑖𝑗𝑘
− = {

𝐾𝑖𝑗𝑘 − 𝐺𝑗𝑘
− ,  𝐾𝑖𝑗𝑘 > 𝐺𝑗𝑘

−

0,   𝐾𝑖𝑗𝑘 ≤ 𝐺𝑗𝑘
−                                  ∀𝑖 ∈ {1,2, … , 𝑁𝐸}∀𝑗 ∈

{1,2, … , 𝑁𝑆}, ∀𝑘 

 ∈ {1,2, … , 𝑁𝐼} 

 

(Equação 4) 

𝑃𝑖𝑗𝑘
− = {

𝐺𝑗𝑘
− − 𝐾𝑖𝑗𝑘,  𝐾𝑖𝑗𝑘 < 𝐺𝑗𝑘

−

0,   𝐾𝑖𝑗𝑘 ≥ 𝐺𝑗𝑘
−                                  ∀𝑖 ∈ {1,2, … , 𝑁𝐸}∀𝑗 ∈ {1,2, … , 𝑁𝑆}, ∀𝑘 

 ∈ {1,2, … , 𝑁𝐼} 

 

𝑁𝑖𝑗𝑘
± , 𝑃𝑖𝑗𝑘

± , ≥ 0 e 𝑁𝑖𝑗𝑘
± . 𝑃𝑖𝑗𝑘

±  = 0; em que 𝑁𝐸 é a quantidade do cenário (sistemas de 

produção neste estudo); 𝑁𝑆 é a quantidade de setores (1...5); 𝑘 são os indicadores 

(1... 𝑁𝐼); 𝐾𝑖𝑗𝑘 é o valor do 𝑘é𝑠𝑖𝑚𝑜 indicador no 𝑗é𝑠𝑖𝑚𝑜 setor do 𝑖é𝑠𝑖𝑚𝑜 cenário; 𝑁𝑖𝑗𝑘
+ ; 

𝑁𝑖𝑗𝑘
−  é o desvio negativo da variável do indicador positivo ou negativo, 

respectivamente; 𝑃𝑖𝑗𝑘
+ ; 𝑃𝑖𝑗𝑘

− , é o desvio positivo da variável do indicador positivo ou 

negativo, respectivamente; 𝐺𝑖𝑗𝑘
+ ; 𝐺𝑖𝑗𝑘

−  é o valor objetivo para o indicador positivo ou 

negativo, respectivamente. 

 

 O cálculo do objetivo (𝐺𝑖𝑗𝑘
± ) responde a diferentes situações e foi selecionado 

pelo pesquisador com base no estudo de Garcia et al. (2021), e determinado de 

acordo com a natureza do indicador, objetivos e características do sistema. É 

necessário evitar avaliações subjetivas que afetem os resultados finais, em casos em 

que o valor meta não é conhecido. 

 A meta ou valor referência dos indicadores (𝐺𝑖𝑗𝑘
+ ; 𝐺𝑖𝑗𝑘

− ) foram obtidos a partir 

de bases de dados de literatura técnico-científicas nacionais e internacionais. Neste 

estudo, para os indicadores positivos 𝑘31 e 𝑘41, o valor meta (𝐺𝑖𝑗𝑘
+ ) foi calculado como 

o valor médio do indicador (𝐾𝑖𝑗𝑘
+ ), adicionado ao desvio padrão do valor dos 

indicadores (𝜎(𝐾𝑖𝑗𝑘
+ )), de acordo com a expressão: 

 

𝐺𝑖𝑗𝑘
+ = 𝐾𝑖𝑗𝑘

+̅̅ ̅̅ ̅ + 𝜎(𝐾𝑖𝑗𝑘
+ )  
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 Para o indicador negativo 𝑘22, o valor meta 𝐺𝑖𝑗𝑘
−  foi calculado como o valor 

mínimo do indicador 𝑀𝑖𝑛(𝐺𝑖𝑗𝑘
+ ), adicionado ao desvio padrão do valor do indicador, de 

acordo com a expressão:  

 

𝐺𝑗𝑘
− = 𝑀𝑖𝑛(𝐾𝑖𝑗𝑘

− ) + 𝜎(𝐾𝑖𝑗𝑘
− )  

 

O indicador de sustentabilidade sintético correspondente foi calculado para cada nível 

de detalhe (indicadores, setores e cenários). O Indicador de Sustentabilidade Global 

(𝐼𝑆𝐺𝑖𝑗𝑘
+  e 𝐼𝑆𝐺𝑖𝑗𝑘

− ) considera as equações de 1-4. 

 

(Equação 7) 

𝐼𝑆𝐺𝑖𝑗𝑘
+ = ∑

𝑁𝑖𝑗𝑘
+

𝑊𝑗𝑘
+ .𝐺𝑗𝑘

+𝑖𝑗𝑘 + ∑
𝑃𝑖𝑗𝑘

+

𝑊𝑗𝑘
− .𝐺𝑗𝑘

+𝑖𝑗𝑘                            ∀𝑖 ∈ {1,2, … , 𝑁𝐸}∀𝑗 ∈ {1,2, … , 𝑁𝑆}, ∀𝑘 

 ∈ {1,2, … , 𝑁𝐼} 

 

(Equação 8) 

𝐼𝑆𝐺𝑖𝑗𝑘
− = ∑

𝑁𝑖𝑗𝑘
−

𝑊𝑗𝑘
− .𝐺𝑗𝑘

−𝑖𝑗𝑘 + ∑
𝑃𝑖𝑗𝑘

−

𝑊𝑗𝑘
+ .𝐺𝑗𝑘

−𝑖𝑗𝑘                            ∀𝑖 ∈ {1,2, … , 𝑁𝐸}∀𝑗 ∈ {1,2, … , 𝑁𝑆}, ∀𝑘 

 ∈ {1,2, … , 𝑁𝐼} 

 

em que 𝑊𝑗𝑘
+ 𝑊𝑗𝑘

− é o valor medido ou almejado; que tem o indicador. É recomendado 

para indicadores positivos 𝑊𝑗𝑘
+ < 𝑊𝑗𝑘

− e para indicadores negativos 𝑊𝑗𝑘
+ > 𝑊𝑗𝑘

−, em 

que 0 < 𝑊𝑗𝑘
+, 𝑊𝑗𝑘

− ≤ 100. 

 

 O Indicador de Sustentabilidade do Setor 𝑆𝑆𝐼𝑖𝑗𝑘, considerando as Equações 7 

e 8, foi calculado como a soma da diferença dos índices de sustentabilidade dos 

indicadores positivos e os índices de sustentabilidade dos indicadores negativos.  

 

(Equação 9) 

𝑆𝑆𝐼𝑖𝑗𝑘 = 𝑊𝑆𝑗 ∑ ∑ ∑ (𝐼𝑆𝐺𝑖𝑗𝑘
+ + 𝐼𝑆𝐺𝑖𝑗𝑘

− )𝑘𝑗𝑖                   ∀𝑖 ∈ {1,2, … , 𝑁𝐸}∀𝑗 ∈ {1,2, … , 𝑁𝑆}, ∀𝑘 

 ∈ {1,2, … , 𝑁𝐼} 
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em que 𝑊𝑆𝑗 são os setores medidos, atribuídos a cada setor do sistema estudado. 

 

 ∑ 𝑊𝑆𝑗 ≤ 5∀0 <𝑗 𝑊𝑆𝑗 ≤ 1, ∀𝑗 ∈ {1,2, … , 𝑁𝑆} 

 

 Para estabelecer os indicadores (𝐾𝑖𝑗𝑘) de uma maior ou menor contribuição 

para a sustentabilidade de um setor ou sistema, o menor ou maior valor de 𝑆𝑆𝐼𝑖𝑗𝑘 foi 

determinado, a depender da natureza positiva ou negativa do indicador, 

respectivamente. Também foi possível determinar o valor do indicador que muda a 

posição do cenário no sistema para determinado setor.  

 O Indicador de Sustentabilidade do Setor (𝑆𝐼𝑆𝑖𝑗), considerando a Equação 9, 

possibilitou comparar o desempenho dos cenários do sistema, cotejando diferentes 

setores ou fazendo combinações em particular. 

 

(Equação 10) 

𝑆𝐼𝑆𝑖𝑗 = ∑ ∑ ∑ 𝑆𝑆𝐼𝑖𝑗𝑘𝑘𝑗𝑖                   ∀𝑖 ∈ {1,2, … , 𝑁𝐸}∀𝑗 ∈ {1,2, … , 𝑁𝑆} 

 

 O Indicador de Meta de Sustentabilidade pelos Cenários (𝑆𝐺𝐼𝑆𝑖 ), 

considerando a Equação 10, apresentou o desempenho dos cenários quando 

examinada a relação entre o valor dos indicadores, sua natureza, objetivos e 

importância relativa no sistema. 

 

(Equação 11) 

𝑆𝐺𝐼𝑆𝑖 = ∑ 𝑆𝐼𝑆𝑖𝑗𝐽                   ∀𝑖 ∈ {1,2, … , 𝑁𝐸} 

 

 A fim de avaliar o desempenho de vários cenários, um ranque crescente de 

valores de 𝑆𝐺𝐼𝑆𝑖 foi suficiente, sendo o cenário que ocupa a primeira posição mais 

bem localizado. Para facilitar a aplicação do 5SENSU, os cinco pontos abaixo foram 

seguidos: 

 

1) diagnóstico e caracterização dos sistemas produtivos quanto a sua 

sustentabilidade, especificamente nos aspectos social, econômico e ambiental, 

idenficando e caracterizando a área ou lugar onde o estudo foi conduzido; 
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2) seleção dos indicadores de sustentabilidade para cada setor, dependendo de 

sua função no sistema e da filosofia do modelo 5SENSU. Nesta etapa, 

selecionou-se variáveis ou indicadores para construir os indicadores sintéticos 

de sustentabilidade que mais respondem a cada um dos cinco setores do 

modelo. Eles podem ser selecionados a partir de estudos prévios, a começar 

da escolha de especialistas, com técnicas de estatística não paramétrica ou 

método DELPHI, dentre outras técnicas de seleção e que possam atender aos 

critérios de representatividade, relevância, confiabilidade, sensibilidade, 

facilidade de entendimento, comparabilidade e transparência; 

3) classificação dos indicadores de sustentabilidade, dependendo de sua função 

nos cinco setores, e determinar o valor meta mínimo e máximo de cada 

indicador, sua direção desejável (positiva ou negativa) e seu peso ou valor 

medido para cada indicador e setor; 

4) aplicação de metodologias e de expressões de cálculo para determinar os 

indicadores sintéticos de sustentabilidade;  

5) interpretação dos resultados e tomada de decisão para aplicação de medidas 

corretivas para melhorar o desempenho das variáveis e dos indicadores de 

sustentabilidade.  

 

8.3.8 Definição dos indicadores 

 

 A sustentabilidade do sistema produtivo de frangos de corte foi baseada no 

balanço dos cinco setores do modelo 5SENSU. Foram considerados os seguintes 

indicadores: (i) setor ambiental como provedor de recursos, terra, água, serviços 

ecossistêmicos (Setor 1); (ii) setor ambiental como recebedor de externalidades 

negativas (Setor 2); (iii) setor produtor de frangos de corte para o consumo humano 

(Setor 3); (iv) setor social como provedor de força de trabalho humano para o setor 

produtivo (Setor 4); e (v) setor de consumidores da carne de frango produzida no setor 

de produção (Setor 5). 

 Os indicadores de sustentabilidade para os sistemas produtivos de frango de 

corte foram obtidos com fundamento em modelos de cálculo do custo econômico e da 

Síntese em Emergia. Além disto, informações utilizadas para o desenvolvimento dos 

modelos de cálculo também foram inseridas como indicadores. Os indicadores foram: 
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recursos não-renováveis e fração não-renovável dos fluxos de entrada externos (%; 

𝑘11), Emergia (sej/kg de peso vivo.ano; 𝐾12), emissões de GEE pelo sistema de 

produção (kg CO2 eq./kg de peso vivo; 𝑘21), razão de carga ambiental (𝐸𝐿𝑅; sej/sej; 

𝑘22), razão de intercâmbio em emergia referente à troca de riqueza real a partir do 

dinheiro pago pelo produtor e dos insumos fornecidos pela economia (sej/sej; 𝐾31); 

custo total do produtor (R$/kg peso vivo; 𝑘32), mão de obra diretamente envolvida na 

produção do frango (funcionários/1000 t peso vivo.ano; 𝑘41); a relação de troca em 

riqueza real entre o produtor e a agroindústria a partir da emergia do trabalho e da 

emergia do dinheiro pago pela mão de obra empregada na produção (sej/sej; 𝑘42), 

𝑒𝑚preço ou preço equitativo sugerido para o kg de frango vivo em cada sistema de 

produção, considerando as contribuições do meio ambiente (R$/kg peso vivo; 𝐾51) e 

Índice de Sustentabilidade em Emergia (sej/sej; 𝐾52; Quadro 9.1). 

 A fim de homogeneizar os indicadores, cada setor apresentou seus valores em 

uma unidade funcional (kg de peso vivo) ou adimensional (sej/sej ou %), no período 

de um ano. Dois indicadores por setor foram selecionados, totalizando dez indicadores 

representados pela letra 𝑘 seguida do número do setor e do número do indicador do 

setor. Dentre os indicadores selecionados, alguns têm por direção desejável a 

maximização ou minimização. As justificativas bem como os cálculos para a obtenção 

dos indicadores propostos, são descritos a seguir: 

 

𝑘11 Utilização de recursos não renováveis em relação à emergia total (%): Justifica-se 

a minimização deste indicador uma vez que, de acordo com a teoria em emergia, 

sistemas que apresentam menores entradas de recursos não renováveis, 

consequentemente apresentam maiores entradas de recursos renováveis que, por 

sua vez, tendem a ser mais sustentáveis (BROWN; ULGIATI, 1997b). 
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Tabela 9.2 Descrição dos indicadores e de suas metas para sistemas produtivos de frangos de corte 1 

 2 

Setores Indicadores 
 

Unidade Direção 
desejável 

Sistemas de produção Objetivos Referência 

    𝑈𝑃𝑟𝑂 𝑈𝑃𝑐   

Setor 1 𝑘11: Valor das fontes de recursos não renováveis 

locais (𝑁) e a fração não renovável dos recursos 
importados da natureza (𝐹𝑁), utilizados na 
produção por kg de carne de frangos  em um ano.  
 
𝑘12: A emergia (𝑌) é a energia previamente 
utilizada para a geração de um dado processo ou 
produto. No estudo, considerou-se Y utilizada por 
kg de carne de frango em um ano. 

% 
 
 
 
 
sej/kg pv.ano 
 
 

- 
 
 
 
 
- 

50,3 
 
 
 
 

1,12E+13 
 

86,1 
 
 
 
 

3,49E+12 
 

19,0 
 
 
 
 

3,41E+12 
 

Cheng et al. 
(2017) 
 
 
 
Cheng et al. 
(2017) 
 

Setor 2 𝑘21: Valor referente às emissões de gases (GEE) 
em CO2 eq.ano por kg de peso vivo produzido. A 
produção de CO2 foi estimada em nível de 
fazenda (GEE) para óxido nitroso (N2O), metano 
(CH4) e dióxido de carbono (CO2), utilizando 
modelos propostos pelo IPCC (2006). Foram 
estimadas as emissões de CO2 pelos frangos a 
partir de modelos propostos por Strom (1978) e 
CIGR (1984). Todos os valores estimados da 
produção de gases foram convertidos em kg de 
CO2 equivalentes por ano. 
 
𝑘22: A razão de carga ambiental (𝐸𝐿𝑅) é definida 
como a razão da Emergia entre as entradas 
provenientes do sistema econômico e os 
recursos renováveis locais.  
 

kg CO2 eq / 
kg de pv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sej/sej 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

0,503 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,012 
 
 
 
 

0,625 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,211 
 

0,470 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝐸𝐿𝑅 ≤ 2 

Baltierra-Trejo 
et al. (2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brown e 
Ulgiati (2004) 
 

Setor 3  𝑘31: Razão de intercâmbio em emergia para o 

produtor (𝐸𝐸𝑅2). Sugerido com base para o 

indicador em emergia 𝐸𝐸𝑅, o indicador proposto 
aconselha medir o maior beneficiário na troca 

sej/sej 
 
 
 

+ 
 
 
 

0,964 
 
 
 

1,143 
 
 
 

𝐸𝐸𝑅 = 1 
 
 
 

Este estudo 
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entre a Emergia proveniente dos recursos 
comprados pelo produtor e a emergia 
proveniente do dinheiro por ele recebido pela 
prestação de serviço para a agroindústria. 
Medido a partir da riqueza real, este indicador 
busca expressar como o produtor, membro do 
sistema produtivo, contribui com a sociedade a 
partir da compra ($ × 𝐸𝑀𝑅) de seus produtos, 
como provedora de recursos na (Y). 
 
𝑘32: O custo total é o somatório dos custos fixos 
e variáveis, medidos a partir da Teoria 
Econômica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$/kg pv 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,624 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,314 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,520 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONAB 
(2021) 
 

Setor 4 𝑘41: A geração de emprego estimada a partir da 
mão de obra diretamente envolvida na produção 
(proprietário, funcionários registrados, 
funcionários esporádicos e assistência técnica), 
aves/pessoa.ano. Este indicador foi sugerido 
como um esforço para medir a contribuição do 
sistema produtivo na geração de renda local. 
 
𝑘42: Relação entre a emergia do trabalho 
exercido pela mão de obra diretamente envolvida 
na produção das aves e a emergia do pagamento 
recebido pelos serviços prestados pela da mão 
de obra. Medido a partir da riqueza real, este 
indicador tem como objetivo identificar o principal 
beneficiário nas trocas entre os produtores e a 
agroindústria. 
 

Pessoas / 
1000 t pv.ano 
 
 
 
 
 
 
sej/sej 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 
 

+ 

24 
 
 
 
 
 
 
 

78,862 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

261,340 
 

𝑘41
̅̅ ̅̅ + σ(k41) 

 
 
 
 
 
 
 

147,522 
 
 

Este estudo 
 
 
 
 
 
 
 
Miele, 2010 
 
 

Setor 5 𝑘51: Preço equitativo sugerido como pagamento 
pelo peso vivo do frango produzido, 
considerando as contribuições do meio 
ambiente. Obtido a partir da razão de intercâmbio 
em emergia (𝐸𝐸𝑅), expressa a sugestão do 
preço equitativo e visa alcançar um valor ideal, 
estimado na troca da riqueza real entre o dinheiro 

R$/kg pv 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

18,428 
 
 
 
 
 
 

5,766 
 
 
 
 
 
 

14,920 
 
 
 
 
 
 

Este estudo* 
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pago pelo consumidor e o produto entregue pela 
agroindústria. Em outras palavras, 𝐸𝐸𝑅 = 1.  
 
𝑘52: O índice de sustentabilidade ambiental 

(𝐸𝑆𝐼 = 𝐸𝑌𝑅/𝐸𝐿𝑅) mede a contribuição potencial 
de recursos ou processos para a economia por 
unidade de carga ambiental. Contabiliza a 
habilidade do processo para explorar recursos 
locais, equilibrando o uso de insumos em 
emergia renováveis e não renováveis. 
 

 
 
 
 
sej/sej 
 

 
 
 
 

+ 
 

 
 
 
 

1,965 
 

 
 
 
 

0,187 
 

 
 
 
 

5,00 
 

 
 
 
Brown e 
Ulgiati (2004) 
 

 1 
𝑈𝑃𝑟𝑂 é o sistema de produção de frangos de corte comercial criados em sistema orgânico; 𝑈𝑃𝑐 é o sistema de produção de frangos de corte comercial criados 2 
em sistema convencional; 𝑝𝑣 é o peso vivo. 3 
 4 
Setor 1: Ambiente como provedor; Setor 2: Ambiente como recebedor; Setor 3: Sistema de produção; Setor 4: Sociedade como provedora; Setor 5: Sociedade 5 
como recebedora. 6 
 7 
* A meta do preço do frango orgânico vivo (R$/kg de peso vivo) foi estimada a partir de dados da Embrapa (2007), e obtida a partir da seguinte equação: 8 
𝑃 − (1 − 𝑃 × 𝑣) × 70%. Em que 𝑃 é o preço médio de spot pago pelo frango inteiro, processado para junho/2021 (R$ 26,77/kg). 𝑣 é o somatório dos custos 9 
operacionais do abatedouro (10,85%), custo operacional da área comercial (8,44%) e o custo operacional da área administrativa (1,09%); e 70% é o rendimento 10 
médio estimado para frangos de corte com peso médio de 2,5 kg de peso vivo, de acordo com Nacimento et al. (2021). 11 
 12 
 13 
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 𝑘11 = (𝑁 + 𝐹𝑁)/𝑌 

 

em que 𝑁 é a emergia proveniente dos recursos não renováveis locais (sej); 𝐹𝑁 

é a fração não renovável dos recursos importados da economia (sej); 𝑌 é a 

emergia total necessária para a produção do frango de corte (sej).  

 

𝑘12 é a emergia total (sej/kg de peso vivo) utilizada para a produção. A 

minimização deste indicador é justificável, uma vez que, quanto menor a emergia 

utilizada para a produção de dado produto ou serviço, menor será seu custo 

ambiental.  

 

 𝑘12 = 𝑅 + 𝑁 + 𝐹𝑁 + 𝐹𝑅 

 

em que: 𝑅 é a emergia proveniente dos recursos renováveis locais (sej); 𝐹𝑅 é a 

fração renovável dos recursos importados da economia (sej); 

 

𝑘21: Emissão de GEE em CO2 eq./ano por kg de carne produzida (kg CO2 equiv./ 

kg de peso vivo); obtido a partir do somatório das emissões de N2O, CH4 e CO2 

em CO2 eq./ano. Neste estudo, considerou-se as emissões provenientes da 

cama, da lenha e dos combustíveis fósseis como energéticos, bem como o CO2 

proveniente da respiração dos animais. Justifica-se a minimização deste 

indicador uma vez que, quanto menor a emissão de GEE, menor será o impacto 

ambiental causado pelo sistema. Os cálculos referentes às emissões de N2O, 

CH4 e CO2 estão descritos no item 8.2.1 do Capítulo 8 (IPCC, 2006).  

 

𝑘22: é a razão de carga ambiental (𝐸𝐿𝑅). O 𝐸𝐿𝑅 é uma medida de distúrbio para 

as dinâmicas ambientais geradas pelo desenvolvimento, conduzidas por 

recursos externos ao sistema. Justifica-se a redução deste indicador, por 

sistemas de produção que apresentam 𝐸𝐿𝑅 ≤ 2 indicarem impactos ambientais 

relativamente baixos (TIEZZI; MARCHETTINI, 1999; BROWN; ULGIATI, 2004). 

 

𝑘31: é a razão de intercâmbio em emergia relacionada ao produtor (𝐸𝐸𝑅2). Este 

indicador é obtido a partir da emergia proveniente dos insumos sob 
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responsabilidade contratual do produtor e a emergia do dinheiro pago pelo 

produtor aos fornecedores dos insumos (sej/sej). A partir deste indicador, é 

possível observar qual dos parceiros tem vantagem na troca em emergia 

(BROWN; ULGIATI, 2004). Sugere-se a busca pela maximazação do indicador, 

uma vez que, quanto maior o quociente obtido, maior a emergia obtida a partir 

dos insumos com menor gasto de emergia do dinheiro.  

 

 𝑘31 =
𝑅+𝑁+𝐹1,2,3,4,5,6,7,8

𝑇𝐶𝑝×𝐹×𝐸𝑀𝑅
 

 

em que: 1 2.10. lenha, 2 2.12. cama, 3 2.13. combustível, 4 2.14. energia elétrica, 

5 2.17. piquete, 6 2.18. equipamentos mecânicos, 7 2.20. trabalho (mão de obra) 

(proprietário, mão de obra registrada e não registrada), 8 2.21 Galpões 

(construção) (as numerações rementem aos Apêndices D e E, contendo o 

memorial de cálculos); 𝑇𝐶𝑝 é o custo total do produtor (R$); 𝐹 é o número de 

lotes produzidos por ano; 𝐸𝑀𝑅 é a razão emergia/dinheiro estimada para o Brasil 

em 2021 (sej/$). 

 

𝑘32: é o custo total para o produtor (R$/kg de peso vivo). Justifica-se a 

minimização deste indicador, uma vez que o objetivo dos sistemas produtivos 

como empresas é operar com custo mínimo. Além disto, a partir dos custos de 

produção, é possível inferir sobre a compatibilidade entre custos e preços obtidos 

pelo produto. Verificando a compatibilidade entre custos e preços, é possível 

indicar a viabilidade e atratividade econômica da atividade (SANTOS FILHO; 

TALAMINI, 2014).  

 

 𝑘32 em que 𝑇𝐶 = 𝑉𝐶 + 𝐹𝐶 

 

em que 𝑇𝐶 é o custo total (R$/kg de peso vivo); 𝑉𝐶 é o custo variável (R$/kg de 

peso vivo); 𝐹𝐶 é o custo fixo (R$/kg de peso vivo). 

 

𝑘41: é o número de pessoas diretamente envolvidas na produção dos frangos 

(funcionários/1000 t de peso vivo.ano). Justifica-se a maximização deste 
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indicador, uma vez que se pretende o maior envolvimento da sociedade local 

como provedora de recursos (i.e. mão de obra), bem como a contribuição do 

sistema de produção na geração de renda em seu entorno. 

 

 𝑘41 = 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠/𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑣𝑖𝑣𝑜 

 

em que 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 é o número de pessoas empregadas diretamente (proprietário 

e seus funcionários registrados ou não; un); 𝑘𝑔 𝑐𝑎𝑟𝑛𝑒 é a quantidade de carne 

produzida no sistema durante o ano (kg de carne/ano). 

 

𝑘42: é a relação emergia do salário: emergia do trabalho (sej/sej). Quanto maior 

o quociente maior o fluxo de riqueza real recebida pelo produtor em troca dos 

serviços prestados para a agroindústria. Para tanto, a meta referente à emergia 

do salário foi obtida a partir da literatura científica, e seguindo a seguinte 

equação: 𝑅𝑊𝑤 =
𝑊𝑌

𝐿𝑌
 em que 𝑊𝑌 = 6,27 × 1537,27 × 𝐸𝑀𝑅 e 𝐿𝑌 = (365/6.27) ×

8 × 6,27/24 × 2500 × 4186 × 𝑈𝐸𝑉. 

 

em que: (365/6.27) × 8 × 6,27/24 é o número de dias trabalhados por um 

assalariado por ano; 2500 kcal/dia; e 4186 kcal para J; 𝑈𝐸𝑉 é a unidade em 

emergia específica para o trabalho (3,12E+04)(DEMETRIO, 2011); 6,27 é o 

número de lotes/ano; 1537,27 é o salário médio pago a um granjeiro (R$/lote) de 

acordo com Miele et al. (2010b) para um galpão, climatizado por pressão 

positiva, no estado de São Paulo, conduzido por duas pessoas; 𝐸𝑀𝑅 é a razão 

emergia/dinheiro para o Brasil no ano 2021, e estimado a partir de dados 

propostos por Giannetti et al. (2013b). 

 

𝑘51 é o preço equitativo sugerido para a troca de emergia a partir do kg de frango 

e a emergia do dinheiro pago pelo kg de peso vivo do frango, em que 𝐸𝐸𝑅 = 1. 

Medido em R$/kg de peso vivo, o preço equitativo sugere avaliar a inequidade 

em termos de preço pago (CUADRA; RYDBERG, 2006). Deste modo, preços 

praticados abaixo do preço equitativo sugerem benefício ao consumidor, uma 

vez que paga preços mais baixos do que deveria ser cobrado. Por outro lado, 
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preço estimado menor do que o praticado indica que o produtor recebe mais 

dinheiro do que o mercado deveria pagar. Para tanto, considerou-se: 

 

 𝐸𝐸𝑅 = Y/Vt × EMR                       ∀ 𝐸𝐸𝑅 = 1  

 

em que 𝐸𝐸𝑅 é a razão de intercâmbio em emergia (sej/sej); Vt é o preço 

praticado pelo kg de peso vivo do frango. O preço do kg de carne de frango 

resfriada, produzido em sistema convencional, foi obtido a partir de mídia 

especializada em cotações de produtos agropecuários. Para o kg de carne 

produzida em sistema orgânico, o preço do kg de carne de frango resfriada foi 

obtido a partir do preço de balcão da respectiva marca (preço spot), atingido a 

partir de: 𝑃 − (1 − 𝑃 × 𝑣) × 70%, em que 𝑃 é o preço de mercado pago por kg 

de frango orgânico processado (https://bit.ly/3xrpDPA); 𝑣 é o percentual 

referente ao custo com abatedouro, administração e comércio, estimado em 

20,4%, de acordo com Figueiredo et al. (2007); 70% é o rendimento de carcaça 

médio para um frango de corte eviscerado, sem penas, cabeça, pescoço e pés 

(NACIMENTO et al., 2021). 

 

𝑘52 é o Índice de Sustentabilidade em Emergia (𝐸𝑆𝐼). O 𝐸𝑆𝐼 é a razão entre o 

rendimento em emergia (𝐸𝑌𝑅) e a carga ambiental (𝐸𝐿𝑅). Em outras palavras, 

para obter melhores índices de sustentabilidade, busca-se maior rendimento 

com entradas provenientes fora do sistema, com menor carga ambiental 

possível. De acordo com Brown e Ulgiati (2004), valores de 𝐸𝑆𝐼 > 5 indicam 

sistemas sustentáveis a longo prazo. Portanto, justifica-se maximizar este 

indicador. 

 

 𝑘52 em 𝐸𝑆𝐼 = 𝐸𝑌𝑅/𝐸𝐿𝑅 

 

em que: 𝐸𝑌𝑅 é a razão de rendimento em emergia; 𝐸𝐿𝑅 é a razão de carga 

emergia. 

 

 

 

https://bit.ly/3xrpDPA
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8.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 No mundo todo, consumidores de commodities agrícolas estão, cada 

vez mais, sensíveis ao bem-estar animal (VANHONACKER et al., 2008b; 

VERSPECHT et al., 2011). Para atender esta demanda, cada vez mais, os 

sistemas de produção objetivam, ou tendem a objetivar, melhorias neste aspecto 

(LEINONEN; WILLIAMS; KYRIAZAKIS, 2014). Um dos conceitos formulados 

para o atendimento do bem-estar animal é garantir as “cinco liberdades” 

propostas pelo Farm Animal Welfare Council (FAWC). Estes conceitos 

consistem em: (i) livre de fome e sede; (ii) livre de desconforto; (iii) livre de dor, 

injúrias ou doenças; (iv) livre para expressar seu comportamento natural; e (v) 

livre de medo e de angústia (FAWC, 2009). De modo geral, a redução do número 

de aves por área é o principal aspecto para o atendimento do bem-estar na 

produção de frangos. Em outras palavras, menor densidade de alojamento. De 

acordo com Leinonen et al. (2014), há um aumento na demanda por frangos 

produzidos em sistemas mais extensivos e com menor densidade de alojamento. 

No Brasil, a Portaria de n.º 52, de março de 2021, regulamenta a produção de 

frangos de corte em sistema orgânico. Ficou estabelecido que sistemas de 

produção de frangos orgânicos devem apresentar densidade menor ou igual a 

30kg de carne/m2, o que seria ≅12 aves de 2,5 kg/m2 (BRASIL, 2021). No 

entanto, se por um lado, a menor densidade animal confere melhor atendimento 

ao bem-estar dos frangos, por outro, a redução do número de aves traz como 

consequências não só a menor produtividade por área (ESTEVEZ, 2007; 

VERSPECHT et al., 2011), mas também o maior custo ambiental para o sistema 

de produção de frangos orgânicos (CASTELLINI et al., 2012).  

 A Figura 9.4 apresenta os resultados do desempenho da 

sustentabilidade para cada setor. Neste estudo, os piores resultados para 𝑈𝑃𝑟𝑂 

estão intimamente relacionados à menor densidade de alojamento. Apesar de 

𝑈𝑃𝑟𝑂 apresentar piores resultados, tanto para o ambiente como provedor de 

recursos (Setor 1) quanto para a unidade produtiva (Setor 3), o sistema 

apresentou-se mais sustentável de modo geral quando comparado a 𝑈𝑃𝑐  
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Figura 9.4 Comparação da sustentabilidade na produção de frangos de corte em sistema orgânico (𝑼𝑷𝒓𝑶) e convencional (𝑼𝑷𝒄)  
 

Setor 1 é o ecossistema como provedor de recursos em que 𝑘11 é a utilização de recursos não renováveis em relação à emergia total (%); 𝑘12 é a Emergia 

total (sej/kg de peso vivo) utilizada para a produção; Setor 2 é o ecossistema como recebedor de externalidades negativas em que 𝑘21 é a emissão de GEE 

em CO2 eq./ano por kg de peso vivo produzido (kg CO2 eq./ kg de peso vivo); 𝑘22 é a razão de carga ambiental (𝐸𝐿𝑅; sej/sej); Setor 3 é a unidade de produção 

em que 𝑘31 é a razão de intercâmbio em emergia relacionada ao produtor (𝐸𝐸𝑅2; sej/sej); 𝑘32 é o custo total para o produtor (R$/kg peso vivo); Setor 4 é a 

sociedade como provedora de recursos em que 𝑘41: é o número de pessoas envolvidas diretamente na produção dos frangos (empregados/1000 t de peso 

vivo.ano); 𝑘42 é a relação emergia trabalho : emergia salário (sej/sej); Setor 5 é a sociedade como recebedora de recursos provenientes do Setor 3 em que 𝑘51 

é o preço equitativo (𝑒𝑚preço) sugerido a partir da troca entre a emergia do dinheiro e da emergia da carne de frango, onde 𝐸𝐸𝑅 = 1; 𝑘52 é o Índice de 

Sustentabilidade em Emergia (𝐸𝑆𝐼, sej/sej). 

 

 

Valor 

37,590 

29,597
5 
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(29,597 vs. 37,590, respectivamente). Estes e os demais resultados serão 

discutidos separadamente nas seções seguintes. 

 

8.4.3 Setores 1 e 2: Desempenho ambiental 

 

 Para melhor entendimento, destaca-se que os valores apresentados na 

Figura 4 estão em ordem inversa. Assim, valores mais próximos às bordas do 

radar consistem em maior proximidade aos valores das metas e, portanto, 

apresentam melhor desempenho para aquele indicador.  

 De acordo com os resultados, 𝑈𝑃𝑟𝑂 apresentou maior valor no Setor 1, 

indicando pior desempenho quando comparado a 𝑈𝑃𝑐. Apesar de 𝑈𝑃𝑟𝑂 ter 

demonstrado menor uso de recursos não renováveis na produção (𝑘11), o 

sistema utilizou mais recursos ambientais de modo geral (𝑘12) (Figura 4), e emitiu 

maior volume de GEE por kg de carne produzida (𝑘21). 

 No Setor 1, a relação entre a densidade de alojamento e o custo 

ambiental pode ser explicada a partir da otimização dos insumos utilizados na 

produção. Em 𝑈𝑃𝑐, o maior volume de carne produzida por área otimiza a 

utilização dos insumos, que, por sua vez, dilui o custo ambiental, medido neste 

estudo a partir da emergia usada. De acordo com Vermeij (2004), é esperado 

que o uso de insumos energéticos necessários para o aquecimento seja o dobro 

em sistemas orgânicos, quando comparado a sistemas convencionais, devido à 

menor densidade de alojamento. Além disto, a otimização dos insumos vai muito 

além de insumos energéticos. Também, pode-se observar a otimização para 

“ativos fixos”, tais como construções, equipamentos etc., em que a emergia 

destes insumos é diluída, quanto maior for a escala de produção do sistema. 

Assim, 𝑈𝑃𝑟𝑂, para garantir maior conforto às aves, limitou sua capacidade de 

diluição da emergia requerida na produção. Poucos estudos, na literatura 

científica, utilizam indicadores que visam medir o custo ambiental para comparar 

produções de frangos orgânicos e convencionais.  
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Tabela 9.3 Indicadores das Metas de Sustentabilidade para cada um dos indicadores selecionados 

Sistemas de produção 
Setor 1 Setor 2 Setor 3 Setor 4 Setor 5 

(ambiente provedor) (ambiente recebedor) (sistema de produção) (sociedade provedora) (sociedade recebedora) 

 𝐼𝑆𝐺𝑘11
−  𝐼𝑆𝐺𝑘12

−  𝐼𝑆𝐺𝑘21
−  𝐼𝑆𝐺𝑘22

−  𝐼𝑆𝐺𝑘31
+  𝐼𝑆𝐺𝑘32

−  𝐼𝑆𝐺𝑘41
+  𝐼𝑆𝐺𝑘42

−  𝐼𝑆𝐺𝑘51
−  𝐼𝑆𝐺𝑘52

+  

 𝑈𝑃𝑟𝑂 8,237 11,422 1,649 0,005 0,044 0,997 0,704 3,664 1,176 3,035 

 𝑈𝑃𝑐 17,658 0,117 0,351 10,527 0,001 0,004 4,105 0,571 0,006 4,813 

 

 

Figura 9.5 Desempenho da unidade de produção orgânica de frangos de corte (𝑼𝑷𝒓𝑶) e comparação com a produção convencional 

(𝑼𝑷𝒄), a partir de um set de indicadores selecionados 
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Figura 9.6 Comparação do desempenho de sustentabilidade de produção de frangos de corte em sistema orgânico (𝑼𝑷𝒓𝑶) e 

convencional (𝑼𝑷𝒄)  

 

Setor 1 é o ecossistema como provedor de recursos, em que 𝑘11 é a utilização de recursos não renováveis em relação à emergia total (%); 𝑘12 é a emergia 

total (sej/kg de peso vivo) utilizada para a produção; Setor 2 é o ecossistema como recebedor de externalidades negativas, em que 𝑘21 é a emissão de GEE 

em CO2 eq./ano por kg de peso vivo produzido (kg CO2 eq./ kg de peso vivo); 𝑘22 é a razão de carga ambiental (𝐸𝐿𝑅; sej/sej); Setor 3 é a unidade de produção, 

em que 𝑘31 é a razão de intercâmbio em emergia relacionada ao produtor (𝐸𝐸𝑅2; sej/sej); 𝑘32 é o custo total para o produtor (R$/kg peso vivo); Setor 4 é a 

sociedade como provedora de recursos, em que 𝑘41: é o número de pessoas envolvidas diretamente na produção dos frangos (empregados/1000 t de peso 

vivo.ano); 𝑘42 é a relação emergia trabalho : emergia salário (sej/sej); Setor 5 é a sociedade como recebedora de recursos provenientes do Setor 3, em que 

𝑘51 é o preço equitativo (𝑒𝑚preço) sugerido a partir da troca entre a emergia do dinheiro e a emergia da carne de frango, em que 𝐸𝐸𝑅 = 1; 𝑘52 é o Índice de 

Sustentabilidade em Emergia (𝐸𝑆𝐼, sej/sej). 
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  De acordo com Castellini et al. (2012), o maior uso de área para a 

produção de frangos orgânicos foi apontado como um dos fatores que levou o 

sistema de produção a apresentar a maior pegada ecológica. Apesar de avaliar 

um sistema de produção orgânico com características diferentes dos deste 

estudo (i.e., idade de abate tardia), é possível observar que, similarmente, a 

menor densidade de alojamento foi uma das causas do maior custo ambiental.  

 De modo semelhante aos indicadores do Setor 1, a maior produção de 

GEE/kg de peso vivo (𝑘21) está intimamente relacionada ao maior bem-estar 

conferido às aves. De acordo com Williams et al. (2006a), quando comparados 

a frangos convencionais, frangos orgânicos emitem 50% mais GEE (em CO2 

eq/kg de carne produzida) e consomem de 30-59% mais energia a partir de 

combustíveis fósseis (i.e., transporte de ração; em MJ). Para Bokkers e De Boer 

(2009), o uso de dietas orgânicas bem como o maior volume de ração 

transportada, em decorrência de maior conversão alimentar, podem explicar a 

maior emissão de GEE na produção de frangos orgânicos. No entanto, 

diferentemente dos estudos citados, 𝑈𝑃𝑟𝑂 e 𝑈𝑃𝑐 foram semelhantes entre si, 

tanto em nível tecnológico quanto em desempenho zootécnico. Neste estudo, a 

fronteira espacial adotada para a avaliação foi a unidade de produção (em nível 

de fazenda). Com isto, fatores externos foram considerados como constantes, 

tais como, o raio de atuação das agroindústrias, que limitou possíveis diferenças 

entre as emissões relacionadas ao transporte de ração. Também, uma vez que 

ambos sistemas utilizam dietas nutricionalmente semelhantes (BOKKERS; DE 

BOER, 2009) e a mesma linhagem de aves (fast-growing),  assumiu-se que a 

emissão de GEE por ave foi semelhante. Portanto, o único fator que sugere o 

pior resultado de 𝑈𝑃𝑟𝑂 em 𝑘21, corresponde ao menor volume de produto 

produzido por área. Quando comparado a 𝑈𝑃𝑐, o volume anual total de GEE 

emitido por 𝑈𝑃𝑟𝑂 foi menor. No entanto, ao ser considerada a emissão por 

unidade de produto, o resultado se inverte, e 𝑈𝑃𝑟𝑂 passa a emitir maiores 

volumes de GEE. De acordo com Crosson et al. (2011), a intensificação da 

produção pode reduzir as emissões de GEE/kg de produto por meio de entradas 

acuradas de ração e/ou fertilizantes. Também, para Dourmad et al. (2014), o 

grau de intensificação é inversamente correlacionado com o impacto ambiental 
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por kg de produto, enquanto o oposto é observado quando o impacto é medido 

por ha de terra usada.  

 Por outro lado, apesar de apresentar maior custo ambiental para a 

produção dos frangos orgânicos, 𝑈𝑃𝑟𝑂 apresentou menor carga ambiental que 

𝑈𝑃𝑐. Uma vez que os sistemas de produção de frangos de corte industriais são 

extremamente intensificados, sendo dependentes de recursos 𝐹, e que a 

principal fonte de emergia corresponde aos fluxos de energia/emergia para 

alimentação dos animais, a menor carga ambiental decorre da menor entrada de 

recursos não renováveis no sistema, a partir da alimentação. Em sistemas de 

produção intensivos de frangos de corte, a principal fonte de emergia provém da 

alimentação (CASTELLINI et al., 2006). No Brasil, além de definir aspectos 

relacionados à densidade de alojamento, visando o bem-estar das aves, 

aspectos contidos na Portaria de N.º 52, como o uso de 80% de ingredientes 

orgânicos na dieta, auxiliaram na redução da inclusão de recursos não 

renováveis. Por sua vez, diferentes fontes de ingredientes, convencionais e 

orgânicos, afetam diferentemente a emergia do sistema de produção de frangos. 

Por exemplo, a produção convencional do milho emprega em seu plantio uma 

grande quantidade em emergia, a partir de fertilizantes químicos, pesticidas e 

irrigação (GIANNETTI et al., 2013a). Estes são recursos com baixa 

renovabilidade. Consequentemente, práticas que adotem tais entradas 

conferirão menor renovabilidade ao milho convencional, quando comparado ao 

orgânico, que não adotaria tais práticas (CASTELLINI et al., 2006). Assim, 

sistemas de produção de frangos orgânicos tendem a apresentar maior 

sustentabilidade por apontar menor carga ambiental em decorrência do menor 

uso de recursos não renováveis (CASTELLINI et al., 2006). 

 

8.4.4 Setor 3: Desempenho econômico 

 

 O 𝐸𝐸𝑅2 é um indicador que tenta sugerir um possível beneficiário na 

relação entre o produtor e seus fornecedores de matéria-prima. De acordo com 

os resultados, tanto 𝑈𝑃𝑟𝑂 quanto 𝑈𝑃𝑐 demonstraram valores de 𝐸𝐸𝑅2 (𝑘31) 

próximos à meta (𝐸𝐸𝑅2 = 1). Isto indica que há equidade na relação de troca 

entre os produtores e seus fornecedores de matérias-primas. Portanto, os 
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produtores recebem a mesma quantidade de riqueza real em matéria-prima que 

fornecem em dinheiro, favorecendo o desenvolvimento de ambas as partes 

(ODUM, 1996). 

 Comparando o custo de produção em 𝑈𝑃𝑟𝑂, para os produtores, 

apresentou-se 44% maior que 𝑈𝑃𝑐, impulsionado majoritariamente pelo custo 

fixo (𝑘32). Diversos autores apontam o maior custo de produção para o frango 

orgânico em comparação à produção convencional (BOKKERS; DE BOER, 

2009; COBANOGLU et al., 2014; VAN HORNE, 2020). No entanto, trabalhos na 

literatura científica que diferenciam os custos de produção, a partir das 

responsabilidades entre produtores e agroindústria, são escassos. Dentre os 

custos para o produtor, a mão de obra foi o fator que mais impactou na produção 

total para 𝑈𝑃𝑟𝑂. Dados da Companhia Nacional de Abastecimento apontam que, 

nos primeiros meses de 2022, a mão de obra foi o que mais impactou no custo 

total para o produtor de frangos em sistema convencional (CONAB, 2022). Para 

Cobanoglu et al. (2014), o custo da mão de obra na produção de frangos 

orgânicos tende a ser ainda maior, quando comparado à produção de frangos 

convencionais, uma vez que, em sistemas orgânicos, o número de aves 

manejadas por funcionário é menor.  

 

8.4.5 Setores 4 e 5: Desempenho social 

 

 Se por um lado, a maior necessidade de mão de obra na produção de 

frangos orgânicos aumenta o custo de produção, por outro, a sociedade pode se 

beneficiar, uma vez que há maior geração de emprego na sociedade. Além disto, 

o nível de envolvimento da mão de obra familiar pode ser um dos fatores que 

contribuem com seu custo em produções de frango orgânico (COBANOGLU et 

al., 2014). De acordo com os resultados, o maior envolvimento da mão de obra 

familiar em 𝑈𝑃𝑟𝑂 resultou em melhor desempenho, quando considerada a 

sociedade como provedora de recursos para o sistema (Setor 4). 𝑈𝑃𝑟𝑂 

apresentou quase 5 vezes mais mão de obra por 1000 t de frango em peso vivo 

produzido quando comparado a 𝑈𝑃𝑐 (𝑘41). Neste estudo, enquanto para 𝑈𝑃𝑐 a 

mão de obra registrada mais o produtor perfizeram toda a mão de obra 

diretamente envolvida na produção dos frangos, para 𝑈𝑃𝑟𝑂, a mão de obra foi 
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de origem familiar e composta por quatro pessoas. De acordo com Reissig et al. 

(2016), vários estudos demonstram que produções orgânicas exigem mais 

trabalho do que produções convencionais. Além disto, para Hall e Mogyorody 

(2007), produções alternativas têm o potencial de criar uma distribuição mais 

equitativa de trabalho por gênero. Também, programas e iniciativas que 

incorporam práticas de produções orgânicas para a fixação da mão de obra 

familiar no campo ganharam espaço nos últimos anos (DOSCH, 2011). Assim, 

se por um lado a maior necessidade de mão de obra impacta negativamente no 

custo de produção de frangos orgânicos, por outro, sistemas orgânicos conferem 

maior necessidade de mão de obra, e podem promover maior engajamento da 

sociedade local. 

 Por outro lado, os resultados mostram menor riqueza real recebida pelos 

produtores de 𝑈𝑃𝑟𝑂, quando comparados a 𝑈𝑃𝑐. O indicador 𝑘42 correlacionou 

a troca entre a emergia proveniente do dinheiro, como pagamento pelos serviços 

prestados, e a emergia dos serviços prestados pela mão de obra. Em outras 

palavras, a riqueza real recebida pelo produtor esteve intimamente relacionada 

ao valor contratual pago para a execução do serviço de produção (R$/ave), e, 

consequentemente, ao número de aves alojadas e à densidade de alojamento. 

Deste modo, a partir do menor número de aves alojadas, a riqueza real 

proveniente do pagamento pelos serviços prestados pela mão de obra familiar 

também foi menor do que para 𝑈𝑃𝑐. De acordo com McInerney (2004), do ponto 

de vista econômico, padrões elevados de bem-estar são inversamente 

relacionados ao desempenho zootécnico ou à produtividade. Além disto, os 

benefícios por metro quadrado são maiores quando os frangos são alojados mais 

densamente (FEDDES; EMMANUEL; ZUIDHOF, 2002). Também, sistemas 

conduzidos com altos padrões de bem-estar animal induzem o custo de 

produção a ser significativamente maior do que em sistemas convencionais, 

resultando em maiores custos de entrada (i.e. mão de obra) e menor 

produtividade total, devido à redução da densidade de alojamento (SCAHAW, 

2000). Assim, é possível inferir que a sociedade, como provedora de recursos, 

recebeu menos riqueza real em 𝑈𝑃𝑟𝑂, quando comparada à                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

𝑈𝑃𝑐.  
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 Apesar de a sociedade, como provedora de recursos, receber menos 

riqueza real em 𝑈𝑃𝑟𝑂, por outro lado, como recebedora de recursos, saiu como 

a principal beneficiária nas trocas. De acordo com os resultados, 𝑈𝑃𝑟𝑂 fornece 

um produto com menor preço equitativo (𝑘51) e mais sustentável (𝑘52), 

considerando-se 𝐸𝑆𝐼. Neste estudo, a sugestão do preço equitativo considerou 

a relação entre a emergia entregue na forma de produto para a sociedade e a 

emergia recebida na forma de dinheiro, com a condição de igualdade na troca, 

ou seja 𝐸𝐸𝑅 = 1. Para o estudo, a meta considerada foi o preço pago em R$/kg 

de peso vivo para o frango orgânico no mês de junho/2021. O preço equitativo 

sugerido apresentou-se 43% e 33% maior do que a meta, respectivamente. O 

maior preço equitativo sugerido para o frango orgânico indica que a sociedade 

se beneficiou mais na troca entre emergia do produto: emergia do dinheiro para 

o frango orgânico, uma vez que recebeu mais riqueza real, a partir do produto 

do que forneceu em dinheiro. Estudos, na literatura científica, usaram a emergia 

como ferramenta para avaliar a equidade do preço praticado na troca de 

diferentes commodities (CUADRA; RYDBERG, 2006; GIANNETTI et al., 2011b). 

Para Cuadra e Rydberg (2006), uma forma para alcançar o preço mais equitativo 

de troca seria a partir do processamento da commodity, antes de sua 

comercialização. Neste estudo, os preços utilizados foram estimados com 

relação ao kg de peso vivo. Além disto, quando processadas, as aves 

apresentam um ganho econômico em valor agregado (BELL, 2002). Com isto, é 

possível que a relação de troca da emergia do produto: emergia do dinheiro a 

partir da carne de frango processada exceda o valor de seu conteúdo em 

emergia. Desta forma, o produtor se beneficiaria da troca. Comumente, 

consumidores recebem mais emergia, a partir de produtos oriundos da 

agricultura e da extração, do que doam, a partir do dinheiro como pagamento 

(ODUM, 1996). No entanto, de acordo com Giannetti et al. (2008), produtos que 

sofrem muitos processos tendem a apresentar tendência de diminuição da 

vantagem do comprador sobre o produtor nas trocas. Assim, quanto mais 

avançado na cadeia de suprimento o produto estiver, mais distante estará da 

interface ambiente-economia, e mais os consumidores pagarão pela emergia 

recebida. Com isto, é possível que o valor agregado, a partir do processamento 
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das aves em cortes, poderia compensar a diferença entre o preço praticado; 

podendo chegar mais próximo ao preço equitativo sugerido. 

 Outro aspecto que indica a vantagem de 𝑈𝑃𝑟𝑂 para a sociedade, como 

recebedora, é representado por sua sustentabilidade. De acordo com os 

resultados, 𝑈𝑃𝑟𝑂 apresentou sustentabilidade a curto prazo, enquanto 𝑈𝑃𝑐 

demonstrou-se insustentável. A maior sustentabilidade de 𝑈𝑃𝑟𝑂 foi diretamente 

relacionada à sua menor carga ambiental, em consequência do menor uso de 

recursos não renováveis, principalmente em suas matérias-primas. Medida a 

partir do Indicador de Sustentabilidade em emergia (𝐸𝑆𝐼; 𝑘52), este indicador é 

uma relação entre o rendimento em emergia e a carga ambiental imposta ao 

ecossistema para se obter este rendimento. Por sua vez, o rendimento em 

emergia considera a contribuição das energias provenientes das entradas de 

recursos externos ao sistema sobre os recursos locais (BROWN; ULGIATI, 

1997b, 2002). Uma vez que as fontes de energia utilizadas na alimentação dos 

frangos são pouco concentradas e semelhantes em qualidade, o melhor caminho 

para tornar um sistema de produção de frangos mais sustentável provém da 

redução de sua carga ambiental, o que pode ser observado em 𝑈𝑃𝑟𝑂.  

 

8.4.6 Aumento da densidade de alojamento e remuneração do produtor: 

uma simulação 

 

 A partir dos resultados observados, uma simulação foi conduzida a partir 

da (i) adoção da densidade de alojamento máxima para frangos de corte no 

Brasil (12 frangos/m2) (BRASIL, 2021); e do (ii) aumento do preço pago ao 

produtor por ave entregue. 

 Como principais consequências positivas do aumento de 9 aves/m2 para 

12 aves/m2 alojadas, teria-se: redução em 6% das emissões de GEE em kg de 

CO2 eq/kg de peso vivo; redução em 24% dos custos de produção para o 

produtor; redução de 1% da utilização de recursos não renováveis por kg de 

peso vivo; aumento de 5% no 𝐸𝑆𝐼; e redução de 3% no custo ambiental (medido 

em emergia; sej/kg de peso vivo). Com relação ao aumento da renda do 

produtor, passando de R$ 1,10/ave para R$ 1,95/ave, o principal impacto do 

ajuste foi observado na relação de troca da emergia do salário:emergia do  
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Tabela 9.4 Indicadores das Metas de Sustentabilidade para cada um dos indicadores selecionados a partir de simulação 

Sistemas de produção 
Setor 1 Setor 2 Setor 3 Setor 4 Setor 5 

(ambiente provedor) (ambiente recebedor) (sistema de produção) (sociedade provedora) (sociedade recebedora) 

 𝐼𝑆𝐺𝑘11
−  𝐼𝑆𝐺𝑘12

−  𝐼𝑆𝐺𝑘21
−  𝐼𝑆𝐺𝑘22

−  𝐼𝑆𝐺𝑘31
+  𝐼𝑆𝐺𝑘32

−  𝐼𝑆𝐺𝑘41
+  𝐼𝑆𝐺𝑘42

−  𝐼𝑆𝐺𝑘51
−  𝐼𝑆𝐺𝑘52

+  

 𝑈𝑃𝑟𝑂 8,237 11,422 1,649 0,005 0,044 0,997 0,704 3,664 1,176 3,035 

 𝑈𝑃𝑟𝑂𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 7,905 11,129 1,223 0,005 0,150 0,000 0,651 0,013 1,176 2,920 

 𝑈𝑃𝑐 17,658 0,117 0,351 10,527 0,001 0,004 3,792 0,008 0,006 4,813 

 

 

Figura 9.7 Desempenho da unidade de produção orgânica (𝑼𝑷𝒓𝑶) e comparação com a produção convencional (𝑼𝑷𝒄; a). Simulação 

do desempenho da unidade de produção orgânica (𝑼𝑷𝒓𝑶), a partir do aumento da densidade de alojamento de 9 para 12 aves/m2 

e da remuneração do produtor em R$ 0,85/ave e da  comparação com a produção convencional (𝑼𝑷𝒄), a partir de um set de 

indicadores selecionados (b).  
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Figura 9.8 Simulação da sustentabilidade na produção de frangos de corte em sistema orgânico (𝑼𝑷𝒓𝑶) comparada à convencional 

(𝑼𝑷𝒄), a partir do aumento de 9 para 12 aves/m2 e da remuneração do produtor por ave entregue e da sustentabilidade na produção 

de frangos de corte em sistema orgânico (𝑼𝑷𝒓𝑶), comparada à convencional (𝑼𝑷𝒄; a). Simulação da sustentabilidade de 𝑼𝑷𝒓𝑶, a 

partir do aumento da densidade de alojamento de 9 para 12 aves/m2 e da remuneração do produtor em R$ 0,85/ave e comparação 

com a 𝑼𝑷𝒄, a partir dos cinco setores (b). 

 

Valor 

37,277 

25,172 

 

Valor 

37,590 

29,597 
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Setor 1 é o ecossistema como provedor de recursos, em que 𝑘11 é a utilização de recursos não renováveis em relação à emergia total (%); 𝑘12 é a emergia 

total (sej/kg de peso vivo) utilizada para a produção; Setor 2 é o ecossistema como recebedor de externalidades negativas, em que 𝑘21 é a emissão de GEE 

em CO2 eq./ano por kg de peso vivo produzido (kg CO2 eq./ kg de peso vivo); 𝑘22 é a razão de carga ambiental (𝐸𝐿𝑅; sej/sej); Setor 3 é a unidade de produção, 

em que 𝑘31 é a razão de intercâmbio em emergia relacionada ao produtor (𝐸𝐸𝑅2; sej/sej); 𝑘32 é o custo total para o produtor (R$/kg peso vivo); Setor 4 é a 

sociedade como provedora de recursos, em que 𝑘41: é o número de pessoas diretamente envolvidas na produção dos frangos (empregados/1000 t de peso 

vivo.ano); 𝑘42 é a relação emergia trabalho : emergia salário (sej/sej); Setor 5 é a sociedade como recebedora de recursos provenientes do Setor 3 em que 𝑘51 

é o preço equitativo (𝑒𝑚preço), sugerido a partir da troca entre as emergias do dinheiro e da carne de frango, em que 𝐸𝐸𝑅 = 1; 𝑘52 é o Índice de Sustentabilidade 

em Emergia (𝐸𝑆𝐼, sej/sej). 
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trabalho (𝑘42). Uma vez que se objetivou aumentar a mão de obra direta, a opção mais 

viável para alcançar a meta das trocas entre as emergias do salário e do trabalho foi 

aumentar a remuneração dos produtores. Neste sentido, o aumento de R$ 0,85/ave 

proporcionou um aumento de 46% na emergia recebida pelo produtor, a partir do 

dinheiro. 

 Para o aumento do valor a ser pago para o produtor, poder-se-ia considerar o 

atendimento do preço equitativo para o ajuste. De acordo com os resultados, há uma 

diferença de R$ 8,60/ave entre o preço nominal e o preço equitativo. Esta diferença 

poderia ser considerada como bonificação a ser direcionada para as agroindústrias 

que se comprometessem a produzir animais com maiores níveis de bem-estar animal. 

Um exemplo que pode ser citado foram as bonificações do governo norueguês 

oferecidas a produtores de animais em sistema orgânico por quase 20 anos 

(KOESLING et al., 2012). Por meio de politicas financeiras, legais e instrumentos de 

comunicação, o governo norueguês deu suporte financeiro a produções orgânicas, 

como parte de uma política que objetiva o aumento da produção e do consumo de 

orgânicos (KOESLING et al., 2012). Com isto, tem-se a sugestão de uma proposta 

para a precificação de animais produzidos com altos níveis de bem-estar. Para os 

autores, se os aspectos ambientais utilizados em sistemas orgânicos são eficientes 

em promover o bem-estar animal (i.e., menor densidade de alojamento e a garantia 

de áreas externas para a expressão de seu comportamento natural), é válida a 

utilização da SE para a sugestão de um preço equitativo entre as trocas de riqueza 

real da emergia do produto e da emergia do dinheiro. O emprego dos recursos obtidos 

como bonificação poderiam ser revertidos também em ações público-privadas que 

objetivem a implementação de ações ambientais diretas (i.e. restauração de matas 

nativas, áreas de preservação permanente) e indiretas (etc., promoção de eventos de 

conscientização sobre a importância da preservação do meio ambiente e do bem--

estar animal). 

 

8.5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

 Neste estudo, observou-se claramente um trade-off entre o bem-estar animal 

e os custos econômico e ambiental. Além disto, apesar de utilizar menos recursos não 

renováveis em sua produção, 𝑈𝑃𝑟𝑂 apresentou maiores emissões em kg de GEE/kg 
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de peso vivo produzido. No entanto, 𝑈𝑃𝑟𝑂 apresentou maiores benefícios para a 

sociedade, tanto como provedora quanto como recebedora de recursos, a partir das 

melhores trocas entre emergia do produto (frangos e insumos) e emergia do dinheiro, 

maior uso mão de obra direta, bem como acesso a um produto mais sustentável. Tais 

resultados, possibilitaram que 𝑈𝑃𝑟𝑂 se apresentasse como mais sustentável, quando 

comparada a 𝑈𝑃𝑐. 

 Além disto, o estudo sugere a SE como ferramenta para a precificação de 

produtos, levando em conta a inclusão dos recursos ambientais utilizados com 

objetivo de promover o bem-estar de animais. Para os autores, se os aspectos 

ambientais utilizados em sistemas orgânicos são eficientes em promover o bem-estar 

animal (i.e., menor densidade de alojamento e a garantia de áreas externas para a 

expressão de seu comportamento natural), é válida sua utilização para sugerir um 

preço equitativo entre as trocas de riqueza real da emergia do produto e da emergia 

do dinheiro.  

 A diferença entre o preço nominal praticado e o preço equitativo sugerido 

poderia ser utilizada para remunerar o produtor, que participa ativamente da produção 

e da promoção do bem-estar animal, bem como fomentar a implementação de ações 

ambientais diretas (i.e., restauração de matas nativas, áreas de preservação 

permanente) e indiretas (etc., promoção de eventos de conscientização sobre a 

importância da preservação do meio ambiente e do bem-estar animal). 

 

8.6 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

 Apesar de analisados de forma conjunta, não é possível afirmar qual o sistema 

mais sustentável, uma vez que o desempenho foi observado a partir de um prisma 

restrito a determinados  indicadores. Desta forma, o estudo não contempla os 

sistemas em sua magnitude. Como exemplo, pode-se citar os valores intangíveis 

obtidos pelos produtores em 𝑈𝑃𝑟𝑂, que é um sistema baseado no modelo da 

Agricultura Natural. O modelo da Agricultura Natural, por sua vez, é baseado nos 

escritos e nos guias deixados por Mokichi Okada (1882-1955), filósofo japonês que 

produziu trabalhos extensivos, relacionados, à agricultura, dentre outros. Mokichi 

Okada considerou a agricultura como um pilar de sustentação para uma sociedade 

ideal, livre de doenças, de pobreza e de conflitos. O filósofo enfatizou, em seus 
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escritos, a função relevante que os produtores têm de contribuir para a saúde e para 

o bem-estar social, a partir da produção de alimentos, de acordo com os princípios e 

as funções da natureza, possibilitando construir uma sociedade em que predominem 

a saúde, a paz e a prosperidade. Como valores, o modelo da Agricultura Natural tem 

uma base teórica que favorece a saúde humana, a responsabilidade social, a 

preservação do meio ambiente e práticas de produção baseadas na natureza, de 

modo a atender às expectativas de um crescente número de consumidores no mundo 

todo (XU, 2001). 

 Apesar de o modelo 5SENSU ser capaz de considerar valores intangíveis para 

a avaliação da sustentabilidade, as demais ferramentas usadas neste estudo não 

possibilitaram captar tais valores obtidos pelos produtores. Assim, futuros estudos 

poderiam considerar a utilização do modelo 5SENSU e indicadores de valores 

intangíveis para determinar a sustentabilidade de sistemas produtivos de animais. 
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9 CAPÍTULO IV:  

CONSIDERAÇÕES GERAIS DA TESE 
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Neste estudo, utilizou-se de ferramentas multidisciplinares (diagrama ternário 

em emergia, gráfico de produtividade global, modelo 5SENSU) para avaliar a 

sustentabilidade de um sistema de produção orgânica de frangos de corte 

representativo para o estado de São Paulo, em comparação com um sistema 

tradicional. As ferramentas foram eficazes em possibilitar a comparação. Em um 

momento em que questões econômico-ecológicas são entendidas como lados de uma 

mesma moeda, a utilização de ferramentas e de avaliações multidisciplinares são de 

fundamental importância na busca por sistemas produtivos ou por medidas corretivas 

que atrelem eficiência produtiva e conservação ambiental. Neste estudo, a espécie 

alvo e os sistemas de produção eleitos são objetos de estudo substitutíveis por 

quaisquer outros sistemas de produção e espécies de interesse comercial. No 

entanto, dado o crescimento da intensificação de sistemas de produção, bem como a 

lógica que move esta intensificação, os conceitos e as ferramentas aqui apresentados 

e aplicados podem ser utilizados em estudos futuros nas mais diversas espécies e 

sistemas produtivos propostos. 

 Assim como a energia é uma propriedade da matéria, a memória desta 

energia, a emergia, é uma propriedade do produto ou do processo, de propriedade 

pública, e as consequências de sua produção, tanto positivas quanto negativas, são 

indissociáveis. Portanto, é de responsabilidade de produtores e de consumidores, ter 

em mente os papéis que desempenham, de forma conjunta, para promoção de 

sistemas e de produtos mais sustentáveis. 

 Além disto, tomadores de decisão devem se atentar à relação dos insumos 

provenientes de fora do sistema produtivo e à sustentabilidade de seus sistemas 

produtivos. A partir da Síntese em emergia, reforçou-se a importância de considerar 

as frações renováveis e não renováveis para a sustentabilidade do produto final. Com 

isto, considerar a renovabilidade dos insumos em sistemas de produção intensificados 

ajuda a demonstrar e a entender que o impacto ambiental gerado para a produção de 

dado insumo, a priori fora do sistema, passa a estar sob a responsabilidade dos 

gestores no sistema atual.  

 Todos os elos da cadeia produtiva podem contribuir de alguma forma para o 

desenvolvimento de produtos mais sustentáveis. Portanto, a prática de “jogar a batata 

quente” para a etapa seguinte do processo produtivo deve ser encerrada. Inclusões 

de medidas intersistêmicas (i.e. vegetal-animal-indústria) devem envolver entidades 
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público-privadas a fim de, gradativamente, mitigar o impacto gerado, culminando em 

um produto final sustentável. Como exemplo, regulamentações e execuções rígidas 

ou bonificações governamentais, visando a redução no uso de fertilizantes químicos 

e pesticidas, além da promoção de sistemas que deem maior engajamento social aos 

sistemas produtivos (i.e. mão de obra), são práticas que podem possibilitar o aumento 

da sustentabilidade de um produto final.  

 Da mesma forma, considerar aspectos multidimensionais é de fundamental 

importância para o desenvolvimento de sistemas mais sustentáveis e, 

consequentemente, do produto final. A continuidade do sistema de produção e a 

manutenção do homem no campo exigem dos tomadores de decisão uma visão 

holística e multisistêmica, o que somente pode ser obtido a partir de ferramentas 

multidisciplinares, como as apresentadas neste estudo. 

 

 

  



292 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

ABDUROFI, I. et al. Economic analysis of broiler production in Peninsular Malaysia. 
International Food Research Journal, v. 24, n. 4, p. 1387–1392, 2017.  

ABEL, T.; STEPP, J. R. A new ecosystems ecology for anthropology. Ecology and 
Society, v. 7, n. 3, 2003.  

ABPA. Relatório anual 2018Associação Brasileira de Proteína Animal. [s.l: s.n.]. 
Disponível em: <http://abpa-br.com.br/storage/files/relatorio-anual-2018.pdf>. Acesso 
em: 28 set. 2018. 

ABPA. Relatório Anual 2020Associação Brasileira de Proteína Animal. [s.l: s.n.]. 
Disponível em: <http://abpa-br.org/relatorios/>. Acesso em: 12 maio. 2020. 

ABREU, P. G. de; ABREU, V. M. N. Ventilação na avicultura de corte. [s.l: s.n.]. 
Disponível em: 
<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/58306/1/doc63.pdf>. 

AGOSTINHO, F. et al. Emergy accounting as a support for a strategic planning towards 
a regional sustainable milk production. Agricultural Systems, v. 176, p. 102647, 
2019. Disponível em: 
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X18312848>. 

AKHTER, S.; RASHID, M. H. A.; UDDIN, H. Comparative Profitability Analysis of 
Broiler Farming Under Aftab Bahumukhi Farm Limited Supervision and Farmers’ Own 
Management. Progressive Agriculture, v. 20, n. 1–2, p. 231–236, 28 fev. 2009. 
Disponível em: <https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1010787629>. 

AL-MAMUN RANA, K.; RAHMAN, M.; SATTAR, M. Profitability of Small Scale Broiler 
Production in Some Selected Areas of Mymensingh. Progressive Agriculture, v. 23, 
n. 1–2, p. 101–109, 2012.  

AL-SHARAFAT, A. The Impact of the Use of Agricultural Accounting on the Financial 
Performance of Broiler Industry: A Comparative Evaluation Approach on Broiler 
Industry in Jordan. Journal of Agricultural Science, v. 8, n. 12, p. 164, 28 fev. 2016. 
Disponível em: <https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1072960878>. 

ALEXANDRE, G. et al. Agroecological practices to support tropical livestock 
farming systems: a Caribbean and Latin American perspectiveTropical Animal 
Health and ProductionSpringer Science and Business Media B.V., , 1 dez. 2021. .  

ALLEGRETTI, G. Insect as feed: An emergy assessment of insect meal as a 
sustainable protein source for the Brazilian poultry industry. Journal of Cleaner 
Production, v. 171, p. 403–413, 2018.  

ALLEGRETTI, G. et al. Insect as feed: An emergy assessment of insect meal as a 
sustainable protein source for the Brazilian poultry industry. Journal of Cleaner 
Production, v. 171, p. 403–413, 10 jan. 2018. Disponível em: 
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652617322564#bib14>. 
Acesso em: 31 out. 2018. 

ALMEIDA, C. M. V. B. et al. Integrating or Des-integrating agribusiness systems: 
Outcomes of emergy evaluation. Science of The Total Environment, v. 729, p. 
138733, 2020. Disponível em: 
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720322506>. 



293 

 

 

 

ALMEIDA, C. M. V. B.; BARRELLA, F. A.; GIANNETTI, B. F. Emergetic ternary 
diagrams: five examples for application in environmental accounting for decision-
making. Journal of Cleaner Production, v. 15, n. 1, jan. 2007.  

ALVIM, M. Das peças indígenas a fósseis: os itens culturais brasileiros que estão 
ou correm risco de ir parar no exterior. Disponível em: 
<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-42405892>. Acesso em: 19 nov. 2020.  

AMOS, T. T. Analysis of backyard poultry production in Ondo State, Nigeria. 
International Journal of Poultry Science, v. 5, n. 3, p. 247–250, 2006.  

ANDRIUCCI, L. R. Análise da valoração climática na perspectiva da economia 
ambiental: possibilidades e limitações. 2009. Universidade Estadual Paulista, 
2009.  

ANISUZZAMAN, M.; CHOWDHURY, S. D. Use of four types of litter for rearing broilers. 
http://dx.doi.org/10.1080/00071669608417883, v. 37, n. 3, p. 541–545, 2007. 
Disponível em: 
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00071669608417883>. Acesso em: 30 
dez. 2021. 

ARSLAN, A. U. et al. Economic analysis of broiler production in environment controlled 
houses in district Faisalabad. Pakistan Journal of Agricultural Sciences, v. 55, n. 3, 
p. 699–701, 2018. Disponível em: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-
s2.0-
85056190863&doi=10.21162%2FPAKJAS%2F18.5800&partnerID=40&md5=c53344
da222aa5e9fe27cc9febe6440b>. 

AVICULTURA INDUSTRIAL. Custos de produção de frangos aumentam quase 
20% em 2021; na produção de suínos, índice tem alta de 10,82%. Disponível em: 
<https://www.aviculturaindustrial.com.br/imprensa/custos-de-producao-de-frangos-
aumentam-quase-20-em-2021-na-producao-de-suinos/20210622-082053-d786>. 
Acesso em: 28 ago. 2021a.  

AVICULTURA INDUSTRIAL. Produtores do interior de São Paulo reclamam dos 
altos custos com a produção de aves. Disponível em: 
<https://www.aviculturaindustrial.com.br/imprensa/produtores-do-interior-de-sao-
paulo-reclamam-dos-altos-custos-com-a-producao-de/20210809-093927-a913>. 
Acesso em: 28 ago. 2021b.  

AVILA, V. S. de et al. Avaliação de materiais alternativos em substituição à maravalha 
como cama de aviário. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 37, n. 2, p. 273–277, 2008.  

AVILA, V. S.; MAZZUCO, H.; FIGUEIREDO, E. A. P. Cama de Aviário - materiais, 
reutilização, uso como alimento e fertilizante. Circular técnica da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), v. 16, p. 1–41, 1992. Disponível 
em: 
<http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/67877/1/CUsersPiazzonDocum
entsProntosCNPSA-DOCUMENTOS-16-CAMA-DE-AVIARIO-MATERIAIS-
REUTILIZACAO-USO-COMO-ALIMENTO-E-FERTILIZANTE-FL-12.pdf>. 

AYANTUNDE, A. A. et al. Perceived benefits, constraints and determinants of 
sustainable intensification of mixed crop and livestock systems in the Sahelian zone of 
Burkina Faso. https://doi.org/10.1080/14735903.2019.1698494, v. 18, n. 1, p. 84–98, 
2 jan. 2019. Disponível em: 



294 

 

 

 

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14735903.2019.1698494>. Acesso 
em: 28 dez. 2021. 

AZZURRA, A.; MASSIMILIANO, A.; ANGELA, M. Measuring sustainable food 
consumption: A case study on organic food. Sustainable Production and 
Consumption, v. 17, p. 95–107, 1 jan. 2019.  

BALLESTERO, M. H. Economía ambiental y economia ecológica: um balance crítico 
de su relación. Economía y Sociedad, v. 13, n. 33–34, p. 55–65, 2008. Disponível 
em: <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/economia/article/view/74/47>. 

BARRELLA, F. A. et al. Decision-making tool considering the interaction of the 
production systems and the environment. Revista Produção, v. 15, n. 1, p. 87–101, 
2005.  

BASTIANONI, S. et al. The solar transformity of petroleum fuels. Ecological 
Modelling, v. 220, n. 1, jan. 2009.  

BELL, D. D. A model integrated broiler firm. In: BELL, D. D.; WEAVER JR, W. D. (Ed.). 
Commercial chicken meat and egg production. 5th. ed. [s.l: s.n.]p. 818–827.  

BESSEI, W. Impact of animal welfare on worldwide poultry production. World’s 
Poultry Science Journal, v. 74, n. 2, p. 211–224, 28 fev. 2019. Disponível em: 
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1017/S0043933918000028>. Acesso em: 2 
set. 2021. 

BEUREN, I. M. Conceituação e contabilização do custo de oportunidade. Caderno de 
Estudos, n. 8, p. 1–12, 1993.  

BJERKE, F. Forbrugernes interesse for økologiske produkter. Roskilde RUC: Institut 
for Samfundsøkonomi og Planlægning. Archiv für Geflügelkunde, n. 53, p. 237–245, 
1992.  

BLANCAS, F. J. et al. Goal programming synthetic indicators: An application for 
sustainable tourism in Andalusian coastal counties. Ecological Economics, v. 69, n. 
11, p. 2158–2172, 15 set. 2010.  

BLANCAS, F. J. et al. How to use sustainability indicators for tourism planning: The 
case of rural tourism in Andalusia (Spain). Science of The Total Environment, v. 
412–413, p. 28–45, 15 dez. 2011.  

BLOKHUIS, H. J. et al. Measuring and monitoring animal welfare: Transparency in the 
food product quality chain. Animal Welfare, v. 12, n. 4, p. 445–455, 2003.  

BOGGIA, A.; PAOLOTTI, L.; CASTELLINI, C. Environmental impact evaluation of 
conventional, organic and organic-plus poultry production systems using life cycle 
assessment. World’s Poultry Science Journal, v. 66, n. 1, p. 95–114, 2010.  

BOKKERS, E. A. M.; BOER, I. J. M. de. Economic, ecological, and social performance 
of conventional and organic broiler production in the Netherlands. 
http://dx.doi.org/10.1080/00071660903140999, v. 50, n. 5, p. 546–557, 2009. 
Disponível em: 
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00071660903140999>. Acesso em: 7 
set. 2021. 

BOKKERS, E. A. M.; DE BOER, I. J. M. Economic, ecological, and social performance 
of conventional and organic broiler production in the Netherlands. BRITISH POULTRY 
SCIENCE, v. 50, n. 5, p. 546–557, 2009. Disponível em: 



295 

 

 

 

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00071660903140999>. 

BONILLA, S. H. et al. Sustainability assessment of a giant bamboo plantation in Brazil: 
exploring the influence of labour, time and space. Journal of Cleaner Production, v. 
18, n. 1, jan. 2010.  

BOSCHLOO, R. Analysis poultry sector Ghana 2019: An update on the 
opportunities and challenges. [s.l: s.n.].  

BOYD, W.; WATTS, M. Agro‐Industrial Just‐in‐Time: The Chicken Industry and 
Postwar Capitalism. In: GOODMAN, D.; WATTS, M. J. (Ed.). Globalizing Food: 
Agrarian Questions and Global Restructuring. London, UK: Routledge, 1997. p. 
192–225.  

BRANDT-WILLIAMS, S.; ODUM, H. T. Procedimento para avaliação de emergia 
agrícola: ilustrado com dados da produção de tomates na Flórida. In: ORTEGA, H. 
(Ed.). Engenharia ecológica e agricultura sustentável: Uma introdução à 
metodologia emergética. Campinas, SP: Unicamp, 2003. p. 1–15.  

BRASIL. Lei Complementar no 11, de 25 de maio de 1971. . 1971.  

BRASIL. Lei no 10.831, 23 de dezembro de 2003. Dispõe sobre agricultura orgânica e 
dá outras providências. Presidência da República Casa Civil Subchefia para 
Assuntos Jurídicos, p. 8, 2003. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. 

BRASIL. Instrução Normativa No 56, de 04 de dezembro de 2007. Estabelece os 
Procedimentos para Registro, Fiscalização e Controle de Estabelecimentos Avícolas 
de Reprodução e Comerciais. . 2007.  

BRASIL. Instrução Normativa no 46, de 6 de outubro de 2011. Estabelecer o 
Regulamento Técnico para os Sistemas Orgânicos de Produção, bem como as listas 
de substâncias e práticas permitidas para uso nos Sistemas Orgânicos de Produção, 
na forma desta Instrução Nor. . 2011.  

BRASIL. Instrução Normativa no 17, de 18 de junho de 2014. Estabelecer o 
Regulamento Técnico para os Sistemas Orgânicos de Produção, bem como as listas 
de substâncias e práticas permitidas para uso nos Sistemas Orgânicos de Produção, 
na forma desta Instrução Norm. . 2014.  

BRASIL. INSTRUÇÃO NORMATIVA No 20, DE 21 DE OUTUBRO DE 2016. . 2016 a.  

BRASIL. Instrução Normativa no 20, de 21 de outubro de 2016. Estabelece o controle 
e o monitoramento de Salmonella spp. nos estabelecimentos avícolas comerciais de 
frangos e perus de corte e nos estabelecimentos de abate de frangos, galinhas, perus 
de corte e rep. . 2016 b, p. 1–13.  

BRASIL. INSTRUÇÃO NORMATIVA No 8, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2017. . 2017.  

BRASIL. Portaria No 52, de 15 de março de 2021. Estabelece o Regulamento Técnico 
para os Sistemas Orgânicos de Produção e as listas de substâncias e práticas para o 
uso nos Sistemas Orgânicos de Produção. . 2021.  

BRAY, H. J.; ANKENY, R. A. Happy Chickens Lay Tastier Eggs: Motivations for Buying 
Free-range Eggs in Australia. Anthrozoos, v. 30, n. 2, p. 213–226, 3 abr. 2017. 
Disponível em: 
<https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=rfan20>. 
Acesso em: 20 maio. 2021. 



296 

 

 

 

BROOM, D. M. A History of Animal Welfare Science. Acta Biotheoretica, v. 59, n. 2, 
p. 121–137, 2011.  

BROUČEK, J.; ČERMÁK, B. Emission of harmful gases from poultry farms and 
possibilities of their reduction. Ekologia Bratislava, v. 34, n. 1, p. 89–100, 1 mar. 2015.  

BROWN, M. Prof. Howard T. Odum 1924 - 2002. Energy, v. 28, n. 4, p. 293–301, 
2003.  

BROWN, M. T. et al. Emergy synthesis: an introduction. In: Emergy synthesis: theory 
and applications of the emergy methodology. [s.l.] Center for Environmental Policy 
at University of Florida, 2000. p. 1–14.  

BROWN, M. T.; BURANAKARN, V. Emergy indices and ratios for sustainable material 
cycles and recycle options. Resources, Conservation and Recycling, v. 38, n. 1, p. 
1–22, 1 abr. 2003.  

BROWN, M. T.; COHEN, M. J. Emergy and network analysis. In: JORGENSEN, S. E.; 
FATH, B. D. (Ed.). Encyclopedia of Ecology. 1. ed. Amsterdam, The Netherlands: 
Elsevier, 2008. p. 1229–1239.  

BROWN, M. T.; ULGIATI, S. Emergy-based indices and ratios to evaluate 
sustainability: Monitoring economies and technology toward environmentally sound 
innovation. Ecological Engineering, v. 9, n. 1–2, p. 51–69, 1 set. 1997a.  

BROWN, M. T.; ULGIATI, S. Emergy-based indices and ratios to evaluate 
sustainability: monitoring economies and technology toward environmentally sound 
innovation. Ecological Engineering, v. 9, n. 1–2, p. 51–69, 1 set. 1997b.  

BROWN, M. T.; ULGIATI, S. Emergy measures of carrying capacity to evaluate 
economic investments. Population and Environment, v. 22, n. 5, p. 471–501, 2001.  

BROWN, M. T.; ULGIATI, S. Emergy evaluations and environmental loading of 
electricity production systems. Journal of Cleaner Production, v. 10, n. 4, p. 321–
334, 2002.  

BROWN, M. T.; ULGIATI, S. Emergy Analysis and Environmental Accounting. 
Encyclopedia of Energy, v. 2, p. 329–354, 2004. Disponível em: 
<http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B012176480X002424>. 

BROWN, M. T.; ULGIATI, S. Updated evaluation of exergy and emergy driving the 
geobiosphere: A review and refinement of the emergy baseline. Ecological 
Modelling, v. 221, n. 20, p. 2501–2508, 10 out. 2010.  

BROWN, M.; ULGIATI, S. Emergy, Transformity, and Ecosystem Health. n. December, 
2005.  

BUCHANAN, J. M. Cost and Choice: An Inquiry in Economic Theory. [s.l: s.n.] 

CAIXETA ANDRADE, D. Economia e meio ambiente: aspectos teóricos e 
metodológicos nas visões neoclássica e da economia ecológica. Leituras de 
Economia Política, v. 11, n. 14, 2012.  

CALDAS, E. O. L. Análise econômica da produção industrial de frangos de corte: 
estudo sob a ótica do produtor integrado. 2014. UFMG, 2014. Disponível em: 
<http://wfa.ust.hk/women_matter_asia_files/Women_Matter_Asia.pdf%0Ahttp://dx.doi
.org/10.1016/j.paid.2014.01.052%0Ahttps://www.mckinsey.com/featured-
insights/leadership/the-leadership-journey-of-abraham-lincoln?cid=other-eml-alt-mkq-



297 

 

 

 

mck-oth-1805&hlkid=145b6>. 

CALDAS, E. O. L. et al. Análise econômica da produção de frangos de corte sob 
contratos de integração em pequenas unidades familiares. Organizações Rurais & 
Agroindustriais, v. 17, n. 3, p. 351–368, 2015.  

CALDAS, E. O. L.; LIMA, A. L. R.; LARA, L. J. C. Economic viability of broiler 
production under different governance structures. Arquivo Brasileiro de Medicina 
Veterinaria e Zootecnia, v. 71, n. 5, p. 1639–1648, 2019.  

CAMPBELL, D. E. Emergy Analysis of Human Carrying Capacity and Regional 
Sustainability: an Example Using the State of Maine. Environmental Monitoring and 
Assessment 1998 51:1, v. 51, n. 1, p. 531–569, jun. 1998. Disponível em: 
<https://link.springer.com/article/10.1023/A:1006043721115>. Acesso em: 24 dez. 
2021. 

CAMPBELL, D. E. A Revised Solar Transformity for Tidal Energy Received by the 
Earth and Dissipated Globally: Implications for Emergy Analysis. First Biennial 
Emergy Analysis Research Conference, p. 255–263, 2000.  

CANEVER, M. D. et al. Custos de produção do frango de corte no Brasil e 
Argentina. Concórdia, SC: Embrapa-CNPSA, 1996.  

CANEVER, M. D. et al. A Cadeia Produtiva Do Frango De Corte No Brasil E Na 
Argentina. Embrapa Suínos e Aves, p. 165, 1997.  

CASTELLINI, C. et al. Performance and behaviour of chickens with different growing 
rate reared according to the organic system. http://dx.doi.org/10.4081/ijas.2002.291, 
v. 1, n. 4, p. 291–300, 2002. Disponível em: 
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.4081/ijas.2002.291>. Acesso em: 12 nov. 
2021. 

CASTELLINI, C. et al. Sustainability of poultry production using the emergy approach: 
Comparison of conventional and organic rearing systems. Agriculture, Ecosystems 
& Environment, v. 114, n. 2–4, p. 343–350, 1 jun. 2006. Disponível em: 
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880905005487>. Acesso 
em: 31 out. 2018. 

CASTELLINI, C. et al. A multicriteria approach for measuring the sustainability of 
different poultry production systems. Journal of Cleaner Production, v. 37, p. 192–
201, 1 dez. 2012. Disponível em: 
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652612003332>. Acesso 
em: 20 mar. 2019. 

CAVALCANTI, C. Uma tentativa de caracterização da economia ecológica. Ambiente 
& Sociedade, v. 7, n. 1, p. 149–156, 2004.  

CAVALCANTI, C. Concepções da economia ecológica: suas relações com a 
economia dominante e a economia ambiental. Estudos Avancados, v. 24, n. 68, p. 
53–68, 2010.  

CECHIN, A.; VEIGA, J. E. O fundamento central da economia ecológica. In: MAY, P. 
(Ed.). Economia do meio ambiente: teoria e prática. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: 
Elsevier Inc, 2010. p. 33–48.  

CERTIFIED HUMANE BRASIL. Tarifas 2021 para os serviços de inspeção e 
cetificação - Brasil, 2021. .  



298 

 

 

 

CHARNES, A.; COOPER, W. W.; FERGUSON, R. O. Optimal Estimation of Executive 
Compensation by Linear Programming. http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.1.2.138, v. 1, 
n. 2, p. 138–151, 1 jan. 1955. Disponível em: 
<https://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/mnsc.1.2.138>. Acesso em: 3 jun. 
2022. 

CHEKIMA, B.; CHEKIMA, K.; CHEKIMA, K. Understanding factors underlying actual 
consumption of organic food: The moderating effect of future orientation. Food Quality 
and Preference, v. 74, p. 49–58, 1 jun. 2019.  

CHEN, J. et al. Selenium and vitamin E in sow diets: II. Effect on selenium status and 
antioxidant status of the progeny. Animal Feed Science and Technology, v. 221, p. 
101–110, nov. 2016. Disponível em: 
<http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0377840116305417>. Acesso em: 10 jul. 
2017. 

CHEN, Q. et al. Comparison of Chinese broiler production systems in economic 
performance and animal welfare. Animals, v. 10, n. 3, p. 1–14, 2020a.  

CHEN, Q. et al. Comparison of Chinese Broiler Production Systems in Economic 
Performance and Animal Welfare. Animals, v. 10, n. 3, mar. 2020b.  

CHEN, Q. et al. Comparison of Chinese Broiler Production Systems in Economic 
Performance and Animal Welfare. Animals, v. 10, n. 3, p. 1–14, mar. 2020c.  

CHENG, H. et al. Emergy evaluation of cropping, poultry rearing, and fish raising 
systems in the drawdown zone of Three Gorges Reservoir of China. Journal of 
Cleaner Production, v. 144, p. 559–572, 2017. Disponível em: 
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652616321084>. 

CHICANGANA-BAYONA, Y. A. Do Apolo de Belvedere ao guerreiro tupinambá: 
etnografia e convenções renascentistas. História (São Paulo), v. 25, n. 2, p. 15–47, 
2006.  

Chrono-Biographical Sketch: Edward Blyth. Disponível em: 
<http://people.wku.edu/charles.smith/chronob/BLYT1810.htm>. Acesso em: 5 jun. 
2020.  

CHUKWUJI, C. O. et al. A quantitative determination of allocative efficiency in broiler 
production in Delta State, Nigeria. Agriculturae Conspectus Scientificus, v. 71, n. 
1, p. 21–26, 2006. Disponível em: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-
s2.0-33749166088&partnerID=40&md5=1c10e52ef822668fdf70b6064cb5bd7c>. 

CIGR. Climatization of animal houses. Aberdeen: Scottaspress Publishers Limited, 
1984.  

COBANOGLU, F. et al. Comparing the profitability of organic and conventional broiler 
production. Revista Brasileira de Ciencia Avicola, v. 16, n. 1, p. 89–95, 2014. 
Disponível em: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-
84920992765&doi=10.1590%2F1516-635x1604403-
410&partnerID=40&md5=b566df27cde9e8ec5d15dcdf89fb4dee>. 

COMAR, V.; KOMORI, O. M. Emergy Evaluation of an Organic Coffee Production and 
Processing System in Mato Grosso do Sul, Brazil. Emergy Synthesis 4, n. December, 
p. 31.1-31.10, 2007.  

CONAB. Custos de Produção Agrícola. Brasilia, DF: CONAB - Companhia Nacional 



299 

 

 

 

de Abastecimento, 2010.  

CONAB. Portal de Informações Agropecuária. Disponível em: 
<https://portaldeinformacoes.conab.gov.br/custos-de-producao-frango-de-
corte.html>. Acesso em: 29 mar. 2022.  

CONSTANCE, D. H. The Southern Model of Broiler Production and Its Global 
Implications. Culture & Agriculture, v. 30, n. 1–2, p. 17–31, 2008.  

CORTNER, O. et al. Perceptions of integrated crop-livestock systems for sustainable 
intensification in the Brazilian Amazon. Land Use Policy, v. 82, p. 841–853, 1 mar. 
2019.  

CROSBY, A. Imperialismo ecológico. A expansão biológica da Europa: 900-1900. 
São Paulo/SP: Companhia das Letras, 2002.  

CROSSON, P. et al. A review of whole farm systems models of greenhouse gas 
emissions from beef and dairy cattle production systems. Animal Feed Science and 
Technology, v. 166–167, p. 29–45, 23 jun. 2011.  

CUADRA, M.; RYDBERG, T. Emergy evaluation on the production, processing and 
export of coffee in Nicaragua. Ecological Modelling, v. 196, n. 3–4, p. 421–433, 25 
jul. 2006.  

CUI, L.; MOLNAR, J. J. Growing Naturally In A Postmodern Age: How Low-Income 
Producers Contend With organic Food Trends. IOSR Journal of Humanities and 
Social Science, v. 21, n. 08, p. 17–28, 2016.  

DALLA COSTA, A. A Sadia e o pioneirismo industrial na agroindústria brasileira. 
História Econômica & História de Empresas, v. 1, n. 1, p. 109–144, 2012.  

DALY, H. E. Crescimento sustentável? Não, obrigado. Ambiente & Sociedade, v. 7, 
n. 2, p. 197–202, dez. 2004. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/j/asoc/a/pfNnSzdTMRHVS5sdJ3rpnTs/?lang=pt>. Acesso em: 1 
fev. 2022. 

DARWIN, C. On the origin of species. 6th. ed. [s.l: s.n.]v. 405 

DE OLIVEIRA SILVA, R. et al. Sustainable intensification of Brazilian livestock 
production through optimized pasture restoration. Agricultural Systems, v. 153, p. 
201–211, 1 maio 2017.  

DELSART, M. et al. Pig farming in alternative systems: Strengths and challenges in 
terms of animal welfare, biosecurity, animal health and pork safety. Agriculture 
(Switzerland), v. 10, n. 7, p. 1–34, 1 jul. 2020.  

DEMATTÊ FILHO, L. C. et al. Assessing smallholder farmers’ perception of value 
creation and appropriation in sustainable production. 2022.  

DEMETRIO, F. J. C. Avaliação de sustentabilidade ambiental do Brasil com a 
contabilidade em emergia. 2011. Universidade Paulista, São Paulo, 2011. 
Disponível em: 
<http://www.advancesincleanerproduction.net/papers/dissertations/demetrio_fjc.pdf>. 
Acesso em: 24 dez. 2021. 

DIAZ-SANCHEZ, S. et al. Antibiotic use in poultry: A driving force for organic poultry 
production. Food Protection Trends, v. 35, n. 6, p. 440–447, 2015.  

DICKENS, C. et al. Defining and Quantifying National-Level Targets, Indicators and 



300 

 

 

 

Benchmarks for Management of Natural Resources to Achieve the Sustainable 
Development Goals. Sustainability 2019, Vol. 11, Page 462, v. 11, n. 2, p. 462, 16 
jan. 2019. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2071-1050/11/2/462/htm>. Acesso 
em: 1 fev. 2022. 

DOSCH, E. Validating the Culture of Agriculture: Farmers Groups and Organic 
Agriculture Mitigating Rural to Urban Migration in Bhutan. Independent Study Project 
(ISP) Collection, 1 abr. 2011. Disponível em: 
<https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/1064>. Acesso em: 29 mar. 2022. 

DOURMAD, J. Y. et al. Evaluating environmental impacts of contrasting pig farming 
systems with life cycle assessment. Animal, v. 8, n. 12, p. 2027–2037, 1 jan. 2014.  

DRANSFIELD, E. et al. Consumer choice and suggested price for pork as influenced 
by its appearance, taste and information concerning country of origin and organic pig 
production. Meat Science, v. 69, n. 1, p. 61–70, 1 jan. 2005.  

EC. EC Regulation No. 2160/2003 of the European Parliament and of the Council of 
17 November 2003 on the control of Salmonella and other specified food-borne 
zoonotic agents. Off. J. Eur. Union, L 325, 1–15. . 2003.  

EC. Commission Regulation (EU) No. 200/2012 of 8 March 2012 concerning a Union 
target for the reduction of Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium in flocks 
of broilers, as provided for in EC Regulation No. 2160/2003 of the European Parliament 
and o. . 2012.  

ECK, N. J. van; WALTMAN, L. Manual for VOSviewer version 1.6.16Universiteit 
Leiden, , 2020. . Disponível em: 
<http://www.vosviewer.com/documentation/Manual_VOSviewer_1.6.1.pdf>. 

EDA, M. et al. Reevaluation of early Holocene chicken domestication in northern 
China. Journal of Archaeological Science, v. 67, p. 25–31, 1 mar. 2016.  

ELO, S.; KYNGÄS, H. The qualitative content analysis process. Journal of Advanced 
Nursing, v. 62, n. 1, p. 107–115, abr. 2008. Disponível em: 
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18352969/>. Acesso em: 2 jul. 2021. 

EMBRAPA. Produção de frangos de corte: Instalações. Disponível em: 
<http://www.cnpsa.embrapa.br/SP/aves/Aquece-lenha.html>. Acesso em: 12 nov. 
2021.  

EMBRAPA. Coeficientes técnicos, custos, rendimentos e rentabilidade. 
Disponível em: <http://www.cnpsa.embrapa.br/SP/frangos/coeficientes.htm>. Acesso 
em: 5 abr. 2022.  

EMBRAPA. Central de Inteligência de Aves e Suínos. Disponível em: 
<https://www.embrapa.br/suinos-e-aves/cias/custos/icpfrango>. Acesso em: 30 out. 
2020.  

ERIKSSON, J. et al. Identification of the Yellow skin gene reveals a hybrid origin of the 
domestic chicken. PLoS Genetics, v. 4, n. 2, p. e1000010, 29 fev. 2008. Disponível 
em: <https://dx.plos.org/10.1371/journal.pgen.1000010>. Acesso em: 18 jun. 2020. 

ESTEVEZ, I. Density allowances for broilers: Where to set the limits? In: Poultry 
Science, 6, Anais...Poultry Science Association, 1 jun. 2007. Disponível em: 
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17495104/>. Acesso em: 4 mar. 2021. 

ETUAH, S. et al. Determinants of cost inefficiency in poultry production: evidence from 



301 

 

 

 

small-scale broiler farms in the Ashanti Region of Ghana. Tropical Animal Health and 
Production, v. 52, n. 3, p. 1149–1159, 2020.  

EU. Council Regulation (EC)No 1804/1999 of 19 July 1999 supplementing Regulation 
(EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications 
referring thereto on agricultural products and foodstuffs to include livestock production. 
. 1999, p. 1–72.  

EUROPEAN COMISSION. Animal welfare. Disponível em: 
<https://ec.europa.eu/food/animals/welfare_en>. Acesso em: 2 mar. 2021a.  

EUROPEAN COMISSION. Broilers. Disponível em: 
<https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/practice/farm/broilers_en>. Acesso em: 2 
mar. 2021b.  

EUROSTAT. Organic livestock (from 2012 onwards). Disponível em: 
<https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/org_lstspec/settings_1/table?lang=e
n>.  

FAEP. Produtores reclamam de preço do frango pago por integradoras. 
Disponível em: <https://sistemafaep.org.br/produtores-reclamam-de-preco-frango-
pago-por-integradoras/>. Acesso em: 28 ago. 2021.  

FAO. Poultry development review. [s.l: s.n.] 

FAWC. Farm Animal Welfare in Great Britain: Past, Present and Future. [s.l: s.n.]. 
Disponível em: <http://www.fawc.org.uk>. 

FEDDES, J. J. R.; EMMANUEL, E. J.; ZUIDHOF, M. J. Broiler performance, body 
weight variance, feed and water intake, and carcass quality at different stocking 
densities. Poultry Science, v. 81, n. 6, p. 774–779, 1 jun. 2002.  

FERNANDES, J. I. M. et al. Thermal conditioning during the first week on performance, 
heart morphology and carcass yield of broilers submitted to heat stress. Acta 
Scientiarum. Animal Sciences, v. 35, n. 3, p. 311–319, 2013. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/j/asas/a/JGvh7JDQDBvBYmLJTjc5NYP/?lang=en>. Acesso 
em: 4 nov. 2021. 

FERNANDEZ, B. P. M. Ecodesenvolvimento, desenvolvimento sustentável e 
economia ecológica: em que sentido representam alternativas ao paradigma de 
desenvolvimento tradicional. Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, v. 23, p. 
109–120, 2011.  

FIGUEIREDO, E. A. P. de et al. Recomendações técnicas para a produção, abate, 
processamento e comercialização de frangos de corte coloniais. Disponível em: 
<http://www.cnpsa.embrapa.br/SP/frangos/coeficientes.htm>. Acesso em: 26 nov. 
2021.  

FIGUEIREDO, E. A. P. De; AVILA, V. S. De; SAATKAMP, M. G. Frangos 
Diferenciados: Caipira. Embrapa Suínos e Aves, p. 1–16, 2015. Disponível em: 
<https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1033521/frangos-
diferenciados-caipira>. 

FLATEN, O. et al. Norwegian farmers ceasing certified organic production: 
Characteristics and reasons. Journal of Environmental Management, v. 91, n. 12, 
p. 2717–2726, 1 dez. 2010.  

FLINK, L. G. et al. Establishing the validity of domestication genes using DNA from 



302 

 

 

 

ancient chickens. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 
States of America, v. 111, n. 17, p. 6184–6189, 29 abr. 2014.  

FOLEY, J. A. et al. Solutions for a cultivated planet. Nature, v. 478, n. 7369, p. 337–
342, 20 out. 2011. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/nature10452>. 
Acesso em: 4 mar. 2021. 

GABRIELS, P.; GIJSEGHEM, D. Van. Economische impact van de wijzigende 
welzijnsregels voor vleeskuikens. [s.l: s.n.].  

GAMEIRO, A. H. ANÁLISE ECONÔMICA APLICADA À ZOOTECNIA: AVANÇOS E 
DESAFIOS. p. 978–85, 2009. Disponível em: <http://paineira.usp.br/lae/wp-
content/uploads/2017/03/Capitulo_Gameiro_III_SPGNA_2009.pdf>. Acesso em: 26 
jul. 2017. 

GANESH KUMAR, B.; RAI, R. B. Cost and returns structure in commercial broiler 
farming in Andaman and Nicobar islands. Indian Journal of Animal Sciences, v. 76, 
n. 12, p. 1064–1067, 2006. Disponível em: 
<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-
33847062396&partnerID=40&md5=dd09e7494783c413fbeba9477d9c5b61>. 

GARDEBROEK, C.; CHAVEZ, M. D.; LANSINK, A. O. Analysing Production 
Technology and Risk in Organic and Conventional Dutch Arable Farming using Panel 
Data. Journal of Agricultural Economics, v. 61, n. 1, p. 60–75, 1 fev. 2010. 
Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1477-
9552.2009.00222.x>. Acesso em: 27 nov. 2021. 

GARNETT, T. et al. Sustainable intensification in agriculture: Premises and policies. 
Science, v. 341, n. 6141, p. 33–34, 2013.  

GÊMERO, C. G. Transição agroecológica da produão avícola atravéz do 
arraçoamento alternativo. 2019. Universidade de Araraquara, 2019.  

GERBENS-LEENES, P. W.; MEKONNEN, M. M.; HOEKSTRA, A. Y. The water 
footprint of poultry, pork and beef: A comparative study in different countries and 
production systems. Water Resources and Industry, v. 1–2, p. 25–36, 1 mar. 2013. 
Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212371713000024>. Acesso em: 
28 abr. 2021. 

GIANNETTI, B. F. et al. Cleaner production practices in a medium size gold-plated 
jewelry company in Brazil: when little changes make the difference. Journal of 
Cleaner Production, v. 16, n. 10, p. 1106–1117, 1 jul. 2008.  

GIANNETTI, B. F. et al. The reliability of experts’ opinions in constructing a composite 
environmental index: The case of ESI 2005. Journal of Environmental Management, 
v. 90, n. 8, p. 2448–2459, 1 jun. 2009.  

GIANNETTI, B. F. et al. Accounting emergy flows to determine the best production 
model of a coffee plantation. Energy Policy, v. 39, n. 11, p. 7399–7407, 1 nov. 2011a.  

GIANNETTI, B. F. et al. Emergy assessment of a coffee farm in Brazilian Cerrado 
considering in a broad form the environmental services, negative externalities and fair 
price. Agricultural Systems, v. 104, n. 9, p. 679–688, 1 nov. 2011b.  

GIANNETTI, B. F. et al. Primary evidences on the robustness of environmental 
accounting based on emergy. Journal of Environmental Accounting and 



303 

 

 

 

Management, v. 1, n. 2, p. 203–212, 2013a.  

GIANNETTI, B. F. et al. Emergy diagnosis and reflections towards Brazilian 
sustainable development. Energy Policy, v. 63, p. 1002–1012, 1 dez. 2013b. 
Disponível em: 
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421513008896>. Acesso 
em: 16 abr. 2021. 

GIANNETTI, B. F. et al. Five sector sustainability model: A proposal for assessing 
sustainability of production systems. Ecological Modelling, v. 406, n. June 2018, p. 
98–108, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2019.06.004>. 

GIANNETTI, B. F.; BARRELLA, F. A.; ALMEIDA, C. M. V. B. A combined tool for 
environmental scientists and decision makers: Ternary diagrams and emergy 
accounting. Journal of Cleaner Production, v. 14, n. 2, p. 201–210, 1 jan. 2006.  

GIROTTO, A. F.; SOUZA, M. V. N. de. Metodologia para o Cálculo do Custo de 
Produção de Frango de Corte - Versão 1. Disponível em: 
<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPSA/15778/1/publicacao_e5z35
p2o.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2019.  

GLOBO RURAL. Criadores de frango reclamam do preço pago pelas 
integradoras em SC. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2014/03/ccriadores-de-frango-
reclamam-do-preco-pago-pelas-integradoras-em-sc.html>. Acesso em: 28 ago. 2021.  

GOCSIK, É. et al. Effects of different broiler production systems on health care costs 
in the Netherlands. Poultry Science, v. 93, n. 6, p. 1301–1317, 2014. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.3382/ps.2013-03614>. 

GOCSIK, É. et al. Cost-efficiency of animal welfare in broiler production systems: A 
pilot study using the Welfare Quality® assessment protocol. Agricultural Systems, v. 
146, p. 55–69, 2016. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.agsy.2016.04.001>. 

GOODLAND, R. The concept of environmental sustainability. Annu. Rev. Ecol. Syst. 
26,. Annual Review of Ecology and Systematics, v. 26, p. 1–24, 1995.  

GOODLAND, R.; DALY, H. Environmental Sustainability: Universal and Non-
Negotiable. Ecological Applications, v. 6, n. 4, p. 1002–1017, 1 nov. 1996. 
Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2307/2269583>. Acesso 
em: 1 fev. 2022. 

GORDY, J. F. Broilers. In American Poultry History 1823–1973. Madison, WI: Am. 
Poult. Hist. Soc., 1974.  

GRUNERT, K. G.; BREDAHL, L.; BRUNSØ, K. Consumer perception of meat quality 
and implications for product development in the meat sector—a review. Meat Science, 
v. 66, n. 2, p. 259–272, 1 fev. 2004.  

GUAN, F. et al. Emergy assessment of three home courtyard agriculture production 
systems in Tibet Autonomous Region, China. Journal of Zhejiang University, v. 17, 
n. 8, p. 628–639, 9 ago. 2016a. Disponível em: 
<http://search.proquest.com/docview/2008014965/>. Acesso em: 25 fev. 2019. 

GUAN, F. et al. Emergy assessment of three home courtyard agriculture production 
systems in Tibet Autonomous Region, China. Journal of Zhejiang University-
SCIENCE B 2016 17:8, v. 17, n. 8, p. 628–639, 9 ago. 2016b. Disponível em: 



304 

 

 

 

<https://link.springer.com/article/10.1631/jzus.B1500154>. Acesso em: 25 ago. 2021. 

GUBERT, A. R.; BARRO, O. J.; PFÜLLER, E. E. Análise dos custos de produção 
de uma pequena propriedade rural no município de Getúlio Vargas RS. 2010. 5 
2010. Disponível em: 
<https://www.ideau.com.br/getulio/restrito/upload/revistasartigos/86_1.pdf>. Acesso 
em: 21 jan. 2019. 

GUIDUCCI, R. C. N.; LIMA FILHO, J. R.; MOTA, M. M. Viabilidade econômica de 
sistemas de produção agropecuários : metodologia e estudos de caso. Brasilia, 
DF: Embrapa, 2012.  

HALL, A.; MOGYORODY, V. Organic Farming, Gender, and the Labor Process*. Rural 
Sociology, v. 72, n. 2, p. 289–316, 1 jun. 2007. Disponível em: 
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1526/003601107781170035>. Acesso em: 
29 mar. 2022. 

HANSEN, J. W.; JONES, J. W. A systems framework for characterizing farm 
sustainability. Agricultural Systems, v. 51, n. 2, p. 185–201, 1 jun. 1996.  

HAQUE, M. H. et al. Sustainable antibiotic-free broiler meat production: Current 
trends, challenges, and possibilities in a developing country 
perspectiveBiologyMDPI AG, , 1 nov. 2020. . Disponível em: 
<www.mdpi.com/journal/biology>. Acesso em: 20 maio. 2021. 

HAYS, V. W.; BATSON, D.; GERRITS, R. Public health implications of the use of 
antibiotics in animal agriculture- Preface. Journal of Animal Science, v. 62, n. 
suppl_3, p. 1–4, 1 jan. 1986. Disponível em: 
<https://academic.oup.com/jas/article/62/suppl_3/1/4768444>. Acesso em: 19 nov. 
2021. 

HE, S. et al. Application and problems of emergy evaluation: A systemic review based 
on bibliometric and content analysis methods. Ecological Indicators, v. 114, n. 
March, p. 106304, 2020. Disponível em: 
<https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106304>. 

HERRERO, M. et al. Biomass use, production, feed efficiencies, and greenhouse gas 
emissions from global livestock systems. Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America, v. 110, n. 52, p. 20888–20893, 24 dez. 
2013. Disponível em: <https://www.pnas.org/content/110/52/20888>. Acesso em: 28 
abr. 2021. 

HUANG, S. L.; ODUM, H. T. Ecology and economy: Emergy synthesis and public 
policy in Taiwan. Journal of Environmental Management, v. 32, n. 4, p. 313–333, 
1991.  

HUME, M. E. Historic perspective: Prebiotics, probiotics, and other alternatives to 
antibiotics,. Poultry Science, v. 90, n. 11, p. 2663–2669, 1 nov. 2011.  

HY-LINE. Manual guidelines - varieties. Disponível em: <https://www.hyline.com/>.  

IBÁÑEZ-FORÉS, V.; BOVEA, M. D.; PÉREZ-BELIS, V. A holistic review of applied 
methodologies for assessing and selecting the optimal technological alternative from 
a sustainability perspective. Journal of Cleaner Production, v. 70, p. 259–281, 1 
maio 2014.  

IBGE. Pesquisa da Pecuária Municipal. Disponível em: 



305 

 

 

 

<https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/ppm/quadros/brasil/2019>.  

IBGE. Censo agropecuário 2019. Disponível em: 
<https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6943>.  

IKE, P. C.; UGWUMBA, C. O. A. Profitability of small scale broiler production in Onitsha 
North local government area of Anambra state, Nigeria. International Journal of 
Poultry Science, v. 10, n. 2, p. 106–109, 2011a.  

IKE, P. C.; UGWUMBA, C. O. A. A. Profitability of small scale broiler production in 
Onitsha North local government area of Anambra state, Nigeria. International Journal 
of Poultry Science, v. 10, n. 2, p. 106–109, 2011b. Disponível em: 
<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-
79957784783&doi=10.3923%2Fijps.2011.106.109&partnerID=40&md5=0e5f491a63
ac0b7f225d5d22f0183c39>. 

IPCC. Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Disponível em: 
<https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/>. Acesso em: 24 dez. 2021.  

JAYARAMAN, R. et al. Multi-criteria model for sustainable development using goal 
programming applied to the United Arab Emirates. Energy Policy, v. 87, p. 447–454, 
1 dez. 2015.  

JHA, R. et al. Dietary fiber and intestinal health of monogastric animalsFrontiers 
in Veterinary ScienceFrontiers Media S.A., , 4 mar. 2019. . Disponível em: 
<www.frontiersin.org>. Acesso em: 21 maio. 2021. 

JHA, R.; BERROCOSO, J. D. Review: Dietary fiber utilization and its effects on 
physiological functions and gut health of swine. Animal, v. 9, n. 9, p. 1–12, set. 2015. 
Disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25997437>. Acesso em: 22 out. 
2016. 

JOLLY; A., D. Differences Between Buyers and Nonbuyers of Organic Produce and 
Willingness to Pay Organic Price Premiums. Journal of Agribusiness, v. 09, n. 1, p. 
1–15, 1991. Disponível em: <https://ideas.repec.org/a/ags/jloagb/62304.html>. 
Acesso em: 27 nov. 2021. 

JONES, P. J. et al. The Productivity and Financial Impacts of Eight Types of 
Environmental Enrichment for Broiler Chickens. Animals : an Open Access Journal 
from MDPI, v. 10, n. 3, mar. 2020.  

KAYGISIZ, F.; BOLAT, B. A.; BULUT, D. Determining Factors Affecting Consumer’s 
Decision to Purchase Organic Chicken Meat. Brazilian Journal of Poultry Science, 
v. 21, n. 4, 20 dez. 2019. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/j/rbca/a/s3c5Fzqq7xkzqpVRNwh7KBh/abstract/?lang=en>. 
Acesso em: 27 nov. 2021. 

KEYSERLINGK, M. A. G.; HÖTZEL, M. J. The Ticking Clock: Addressing Farm Animal 
Welfare in Emerging Countries. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 
v. 28, n. 1, p. 179–195, 2015.  

KHATOUNIAN, C. A. A reconstrução ecológica da agricultura. Botucatu/SP: 
Agroecológica, 2001.  

KILIC, I.; YASLIOGLU, E. Ammonia and Carbon Dioxide Concentrations in a Layer 
House. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, v. 27, n. 8, p. 1211, 2014. 
Disponível em: </pmc/articles/PMC4109879/>. Acesso em: 17 dez. 2021. 



306 

 

 

 

KIM, Y. J.; PARK, J. H.; SEO, K. H. Comparison of the loads and antibiotic-resistance 
profiles of Enterococcus species from conventional and organic chicken carcasses in 
South Korea. Poultry Science, v. 97, n. 1, p. 271–278, 1 jan. 2018.  

KIRCHHELLE, C. Pharming animals: a global history of antibiotics in food production 
(1935–2017). Palgrave Communications 2018 4:1, v. 4, n. 1, p. 1–13, 7 ago. 2018. 
Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41599-018-0152-2>. Acesso em: 1 
fev. 2022. 

KIRCHMANN, H. Why organic farming is not the way forward. Outlook on 
Agriculture, v. 48, n. 1, p. 22–27, 2019.  

KIRNER, L.; VOGEL, S.; SCHNEEBERGER, W. Intended and actual behavior of 
organic farmers in Austria after a five-year commitment period. Renewable 
Agriculture and Food Systems, v. 21, n. 2, p. 95–105, jun. 2006. Disponível em: 
<https://www.cambridge.org/core/journals/renewable-agriculture-and-food-
systems/article/abs/intended-and-actual-behavior-of-organic-farmers-in-austria-after-
a-fiveyear-commitment-period/4595AAB647DB02B051F01C38111C2D2A>. Acesso 
em: 12 abr. 2022. 

KITTELSEN, K. E. et al. An Evaluation of Two Different Broiler Catching Methods. 
Animals 2018, Vol. 8, Page 141, v. 8, n. 8, p. 141, 15 ago. 2018. Disponível em: 
<https://www.mdpi.com/2076-2615/8/8/141/htm>. Acesso em: 14 jul. 2021. 

KJÆRNES, U.; HARVEY, M.; WARDE, A. Trust in food: A comparative and 
institutional analysis. Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2007.  

KOESLING, M. et al. Farmers’ reasons for deregistering from organic farming. 
Organic Agriculture, v. 2, n. 2, p. 103–116, 29 jun. 2012. Disponível em: 
<https://link.springer.com/article/10.1007/s13165-012-0030-y>. Acesso em: 12 abr. 
2022. 

KORIN. Relatório 2015 - Ações socioambientais KorinAgropecuária. [s.l: s.n.]. 
Disponível em: <https://www.korin.com.br/wp-content/uploads/2017/05/relatorio-
2015.pdf>. 

KORIN. Relatório Sustentabilidade 2018. [s.l: s.n.]. Disponível em: 
<https://1q9uhq11l40x26fie71m1i3q-wpengine.netdna-ssl.com/wp-
content/uploads/2021/05/relatorio-sustentabilidade-2018.pdf>. 

LAGERBERG, C.; BROWN, M. T. Improving agricultural sustainability: the case of 
Swedish greenhouse tomatoes. Journal of Cleaner Production, v. 7, n. 6, dez. 1999.  

LANGA, E. S. et al. How the Global Initiative Report’s Indicators are Related to the 
Strong Sustainability Concept? - A Paraconsistent Approach. Journal of 
Environmental Accounting and Management, v. 9, n. 3, p. 299–318, 2021.  

LEINONEN, I. et al. Predicting the environmental impacts of chicken systems in the 
United Kingdom through a life cycle assessment: Broiler production systems. Poultry 
Science, v. 91, n. 1, p. 8–25, 1 jan. 2012.  

LEINONEN, I.; KYRIAZAKIS, I. Quantifying the environmental impacts of UK broiler 
and egg production systems. Lohmann Information, v. 48, n. 2, p. 45–50, 2013.  

LEINONEN, I.; KYRIAZAKIS, I. How can we improve the environmental sustainability 
of poultry production? PROCEEDINGS OF THE NUTRITION SOCIETY, v. 75, n. 3, p. 
265–273, 2016.  



307 

 

 

 

LEINONEN, I.; WILLIAMS, A. G.; KYRIAZAKIS, I. The effects of welfare-enhancing 
system changes on the environmental impacts of broiler and egg production. 
POULTRY SCIENCE, v. 93, n. 2, p. 256–266, 1 fev. 2014. Disponível em: 
<http://academic.oup.com/ps/article/93/2/256/1542637/The-effects-of-
welfareenhancing-system-changes-on>. Acesso em: 20 mar. 2019. 

LIMA, A. P. Administração da unidade de produção familiar: modalidades de 
trabalho com agricultores. [s.l.] UNIJUÍ, 2001.  

LIU, H. et al. Life cycle assessment of biofuels in China: Status and challenges. 
Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 97, p. 301–322, 1 dez. 2018.  

LOTKA, A. J. Natural selection as a physical principle. In: Proceedings of the National 
Academy of Science of the United States of America, 6, Anais...1922a.  

LOTKA, A. J. Contribution to the energetics of evolution. In: Proceedings of the 
National Academy of Science of the United States of America, Anais...1922b.  

LOWRANCE, R.; HENDRIX, P. F.; ODUM, E. P. A hierarchical approach to sustainable 
agriculture. American Journal of Alternative Agriculture, n. 1, p. 169–73, 1986.  

LUDTKE, C. B. et al. Abate humanitário de aves. Rio de Janeiro, RJ: WSPA, 2010.  

LUIZ, V. T. et al. Net Emergy in Brazilian Meat Trade: Who is the Biggest Beneficiary? 
(F. (editors) Giannetti, B.F.; Almeida, C.M.V.B.; Agostinho, Ed.) In: Advances in 
Cleaner Production, Proceedings of the 10h International Workshop, Ferrara, Italy. 
Anais... Ferrara, Italy: 2021.  

LYNAM, J. K.; HERDT, R. W. Sense and sustainability: sustainability as an objective 
in international agricultural research. Agricultural Economics, v. 3, p. 381–98, 1989.  

MAERTENS, H. et al. Evaluation of the hygienogram scores and related data obtained 
after cleaning and disinfection of poultry houses in Flanders during the period 2007 to 
2014. Poultry Science, v. 97, n. 2, p. 620–627, 1 fev. 2018.  

MAHMOOD, M. A.; JEBARA, O. K.; KHATER, S. F. Financial evaluation of Broiler 
production projects in Diyala Governorate in the year 2017. Iraqi Journal of 
Agricultural Sciences, v. 50, n. 1, p. 446–455, 2019. Disponível em: 
<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-
85062699295&partnerID=40&md5=694623787740d6aa71a2271b3f2be954>. 

MALEC, G. Edward Blyth (1810-1873). Father of the Indian ornitology. Kwart Hist 
Nauki Tech., v. 59, n. 1, p. 109‐133, 2014. Disponível em: 
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25033527/>. 

MANKIW, N. G. Introdução à Economia. Princípios de Micro e Macroeconomia. 
2a. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2001.  

MARTÍNEZ ALIER, J.; SCHLÜPMANN, K. La ecología y la economíaMexicoFondo 
de Cultura Económica, , 1991. .  

MARTINS, C. J. Trabalho índio em Terras da Vera ou Santa Cruz e do Brasil: 
tentativa de resgate ergonológico. Rio de Janeiro, RJ: Salamandra, 1995.  

MATSUNAGA, M. et al. Metodologia de custo de produção utilizada pelo IEA. 
Agricultura em Sao Paulo (Brasil), v. 23, n. 1, p. 123–139, 1976.  

MAZZOLENI, E. M.; NOGUEIRA, J. M. Agricultura orgânica: características básicas 
do seu produtor. Revista de Economia e Sociologia Rural, v. 44, n. 2, p. 263–293, 



308 

 

 

 

18 jun. 2006. Disponível em: 
<http://www.revistasober.org/journal/resr/article/doi/10.1590/S0103-
20032006000200006>. Acesso em: 28 ago. 2021. 

MCEACHERN, M. G.; SCHRÓDER, M. J. A. The Role of Livestock Production Ethics 
in Consumer Values Towards Meat. Journal of Agricultural and Environmental 
Ethics 2002 15:2, v. 15, n. 2, p. 221–237, 2002. Disponível em: 
<https://link.springer.com/article/10.1023/A:1015052816477>. Acesso em: 1 dez. 
2021. 

MCINERNEY, J. Animal welfare, economics and policy. [s.l: s.n.]. Disponível em: 
<https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110318142209/http://www.defra.gov.u
k/evidence/economics/foodfarm/reports/documents/animalwelfare.pdf>. Acesso em: 
21 maio. 2021. 

MÉTRAUX, A. A religião dos Tupinambás e suas relações com a das demais 
tribos Tupi-Guaranis. São Paulo/SP: Editora Nacional, Edusp, 1979.  

MEYERS, A. L. Elementos de economia moderna. 4. ed. Rio de Janeiro, RJ: Livro 
Ibero-Americano, 1960.  

MIELE, M. et al. Metodologia para o Cálculo do Custo do Produção de Frango de 
Corte – Versão 2. Disponível em: 
<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/58247/1/doc140.pdf>. Acesso 
em: 15 abr. 2019a.  

MIELE, M. et al. Coeficientes técnicos para o cálculo do custo de produção de 
frango de corte. [s.l: s.n.]. Disponível em: 
<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/29506/1/coeficientes-tecnicos-
para-o-calculo-do-custo.pdf>. 

MIELE, M. et al. Consolidação do custo do avicultor para a produção de frango 
de corte em Santa Catarina, ano 2010Concórdia, SCEmbrapa Suínos e Aves, , 
2010c. . Disponível em: 
<http://www.cnpsa.embrapa.br/sgc/sgc_publicacoes/publicacao_b4n93o6l.pdf>. 
Acesso em: 5 dez. 2020. 

MOISANDER, J. Motivational complexity of green consumerism. International 
Journal of Consumer Studies, v. 31, n. 4, p. 404–409, 1 jul. 2007. Disponível em: 
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1470-6431.2007.00586.x>. Acesso 
em: 1 dez. 2021. 

MORENO GARCÍA, R. R. et al. Assessing the sustainability of rice production in Brazil 
and Cuba. Journal of Agriculture and Food Research, v. 4, n. May 2020, p. 100152, 
2021.  

MUJAHID, A. Acute cold-induced thermogenesis in neonatal chicks (Gallus gallus). 
Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative 
Physiology, v. 156, n. 1, p. 34–41, 1 maio 2010.  

MULLER, A. et al. Strategies for feeding the world more sustainably with organic 
agriculture. Nature Communications, v. 8, n. 1290, 2017.  

NACIMENTO, R. A. et al. Nutritional cost reduction and increase profitability in 
commercial broiler production using phytase superdosing. Revista Brasileira de 
Zootecnia, v. 50, 3 nov. 2021. Disponível em: 



309 

 

 

 

<https://www.rbz.org.br/article/nutritional-cost-reduction-and-increase-profitability-in-
commercial-broiler-production-using-phytase-superdosing/>. Acesso em: 12 nov. 
2021. 

NASS. Census of Agriculture. Disponível em: 
<https://www.nass.usda.gov/Statistics_by_Subject/index.php?sector=ANIMALS & 
PRODUCTS>.  

NAYAK, R. et al. Genetic diversity and virulence gene determinants of antibiotic-
resistant Salmonella isolated from preharvest turkey production sources. International 
Journal of Food Microbiology, v. 91, n. 1, p. 51–62, 15 fev. 2004.  

NIELSEN, B. L.; ZHAO, R. Farm animal welfare across borders: A vision for the future. 
Animal Frontiers, v. 2, n. 3, p. 46–50, 2012.  

NORDENSKIÖLD, E. Deductions suggested by the geographical distribution of 
some post-columbian words used by the Indians of South America. Göteborg: 
Elanders Boktryckeri Aktiebolag, Comparative Ethnographical Studies, 1922.  

ODUM, H. T. Systems Ecology: an introduction. New York, NY: John Wiley and 
Sons inc., 1983.  

ODUM, H. T. Environmental accounting : Emergy and environmental decision 
making. [s.l.] Wiley, 1996.  

ODUM, H. T. Handbook of Emergy Evaluation. Folio #2. Emergy of Global 
Processes. Gainesville, FL: Center for Environmental Policy, Environmental 
Engineering Sciences, University of Florida, 2000.  

ODUM, H. T. Enviroment, Power, and Society for the Twenty-First Century: The 
Hierarchy of Energy. 2. ed. [s.l.] Columbia University Press, 2007.  

ODUM, H. T.; BROWN, M. T.; BRANDT-WILLIAMS, S. L. Handbook of Emergy 
Evaluation. Folio #1. Introduction and Global Budget. Gainesville, FL: Center for 
Environmental Policy, Environmental Engineering Sciences, University of Florida, 
2000.  

ODUM, H. T.; ODUM, E. C. A prosperous way down: principles and policies. [s.l.] 
University Press of Colorado, 2001.  

ODUM, W. E.; ODUM, E. P.; ODUM, H. T. Nature’s pulsing paradigm. Estuaries, v. 
18, n. 4, p. 547–555, 1995.  

OLIVEIRA, E. de. Economia verde, economia ecológica e economia ambiental: uma 
revisão. Revista Meio Ambiente e Sustentabilidade, v. 13, n. 6, p. 89–110, 2017.  

OLUWATAYO, I. B.; MACHETHE, T. A.; SENYOLO, M. P. Profitability and Efficiency 
Analysis of Smallholder Broiler Production in Mopani District of Limpopo Province, 
South Africa. Journal of Agribusiness and Rural Development, v. 10, n. 1, 2016.  

ONU. The 17 Sustainable Development Goals. Disponível em: 
<https://sdgs.un.org/goals>. Acesso em: 23 set. 2021.  

ORTEGA, E. Engenharia ecológica e agricultura sustentável: Uma introdução à 
metodologia emergéticaCampinas, SP, 2003. .  

ORTEGA, E.; POLIDORO, H. Fatores a considerar na análise emergética de 
projetos agroecológicos. [s.l: s.n.]. Disponível em: 
<http://www.unicamp.br/fea/ortega/livro/c11-agroecologia.pdf>. Acesso em: 17 jan. 



310 

 

 

 

2019. 

PATHAK, H. et al. Global warming mitigation potential of biogas plants in India. 
Environmental Monitoring and Assessment 2008 157:1, v. 157, n. 1, p. 407–418, 
9 out. 2008. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10661-008-
0545-6>. Acesso em: 17 dez. 2021. 

PATIENCE, J. F. Managing energy intake and costs of grow-finish pigs. Advances in 
Pork Production. In: 2013 Banff Pork Seminar, Banff, CAN. Anais... Banff, CAN: 2013.  

PEARCE, D.; TURNER, R. Economía delos Recursos Naturales y del Medio 
Ambiente. 2. ed. Madri, Espanha: Celeste, 1995.  

PEDERSEN, S.; THOMSEN, M. G. Heat and moisture production of broilers kept on 
straw bedding. Journal of Agricultural and Engineering Research, v. 75, n. 2, p. 
177–187, 2000.  

PEREIRA, A. C. et al. Custo de Oportunidade: Conceitos e ContabilizaçãoSão 
Paulo/SPCaderno de Estudos no 02, São Paulo, FIPECAFI, , 1990. .  

PETERS, J. et al. Questioning new answers regarding Holocene chicken 
domestication in ChinaProceedings of the National Academy of Sciences of the 
United States of AmericaNational Academy of Sciences, , 12 maio 2015. . Disponível 
em: <www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1503579112>. Acesso em: 18 nov. 2020. 

PITT, J. et al. New perspectives on the ecology of early domestic fowl: An 
interdisciplinary approach. Journal of Archaeological Science, v. 74, p. 1–10, 2016. 
Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jas.2016.08.004>. 

PITT, J. C. The ecology of chickens : An examination of the introduction of the 
domestic chicken across Europe after the Bronze Age. 2017. Bournemouth 
University, 2017. Disponível em: <http://eprints.bournemouth.ac.uk/29756/1/PITT%2C 
Jacqueline Clare_Ph.D._2017.pdf>. 

POUTA, E. et al. Consumer choice of broiler meat: The effects of country of origin and 
production methods. Food Quality and Preference, v. 21, n. 5, p. 539–546, 1 jul. 
2010.  

PULSELLI, F. M. et al. The world economy in a cube: A more rational structural 
representation of sustainability. Global Environmental Change, v. 35, p. 41–51, 1 
nov. 2015.  

RAINERI, C. Desenvolvimento de modelo de cálculo e de indicador de custos de 
produção para a ovinocultura paulista. 2012. University of Sao Paulo, 2012.  

REGANOLD, J. P.; WACHTER, J. M. Organic agriculture in the twenty-first century. 
Nature Plants 2016 2:2, v. 2, n. 2, p. 1–8, 3 fev. 2016. Disponível em: 
<https://www.nature.com/articles/nplants2015221>. Acesso em: 7 set. 2021. 

REISSIG, L.; KOHLER, A.; ROSSIER, R. Workload on organic and conventional family 
farms in Switzerland. Organic Agriculture, v. 6, n. 3, p. 225–242, 1 set. 2016. 
Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s13165-015-0131-5>. 
Acesso em: 29 mar. 2022. 

RETA, D. Understanding the role of indigenous chickens during the long walk to food 
security in Ethiopia. Livestock Research for Rural Development, v. 21, n. 8, 2009. 
Disponível em: <http://www.lrrd.org/lrrd21/8/dugu21116.htm>. Acesso em: 29 dez. 
2021. 



311 

 

 

 

RIGBY, D.; CÁCERES, D. Organic farming and the sustainability of agricultural 
systems. Agricultural Systems, v. 68, n. 1, p. 21–40, 2001. Disponível em: 
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X00000603>. 

ROCCHI, L. et al. Assessing the sustainability of different poultry production systems: 
A multicriteria approach. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, v. 211, p. 103–
114, 20 fev. 2019. Disponível em: 
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652618334139>. Acesso 
em: 20 mar. 2019. 

RODRÍGUEZ-ORTEGA, T. et al. Does intensification result in higher efficiency and 
sustainability? An emergy analysis of Mediterranean sheep-crop farming systems. 
Journal of Cleaner Production, v. 144, p. 171–180, 15 fev. 2017.  

ROMEIRO, A. R. Economia ou economia política da sustentabilidade. In: MAY, P.; 
LUSTOSA, M. C.; VINHA, V. (Ed.). Economia do meio ambiente. 2. ed. Rio de 
Janeiro, RJ: Elsevier, 2010. p. 3–31.  

ROSA, P. S. Sistemas de produção: Frangos de corte. Disponível em: 
<https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/frango_de_corte/arvore/CONT000fc6
f3kwv02wx5eo0a2ndxy2p18gdt.html>. Acesso em: 8 set. 2021.  

ROSA, P. S. Sistemas de produção. Disponível em: 
<https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/frango_de_corte/arvore/CONT000fc6
f3kwv02wx5eo0a2ndxy2p18gdt.html>. Acesso em: 5 jan. 2022.  

ROSTAGNO, H. S. et al. Tabelas brasileiras para suínos e aves. 4. ed. [s.l: s.n.] 

RYSCHAWY, J. et al. Mixed crop-livestock systems: An economic and environmental-
friendly way of farming? Animal, v. 6, n. 10, p. 1722–1730, 1 out. 2012.  

SALES, M. N. G. Criação de galinhas em sistemas agroecológicos. Vitória, ES: 
Incaper, 2005.  

SANTOS FILHO, J. I. dos et al. Aspectos econômicos e viabilidade da criação de 
frangos nos sistemas convencional e automatizado. In: Simpósio Internacional sobre 
Ambiência e Sistemas de Produção Avícola, Concórdia, SC. Anais... Concórdia, SC: 
Embrapa Suínos e Aves, 1998.  

SANTOS FILHO, J. I. dos; TALAMINI, D. J. D. Custos de produção de frangos: teoria, 
prática e implicações. In: MACARI, M. et al. (Ed.). Produção de frangos de corte. 2. 
ed. [s.l.] FACTA, 2014. p. 497–516.  

SCAHAW. The welfare of chickens kept for meat production (broilers)Brussels, 
BelgiumReport SANCO.B.3/AH/R15/2000, Scientific Committee on Animal Health and 
Animal Welfare, European Commission, , 2000. .  

SCOZZAFAVA, G. et al. Organic milk preference: is it a matter of information? 
Appetite, v. 144, p. 104477, 1 jan. 2020.  

SEKARAN, U.; BOUGIE, R. Research methods for business: a skill-building 
approach. Seventh ed ed. Chichester, West Sussex, United Kingdom: John Wiley & 
Sons, Ltd, 2016.  

SEURING, S.; GOLD, S. Conducting content-analysis based literature reviews in 
supply chain management. Supply Chain Management: An International Journal, 
v. 17, n. 5, p. 544–555, 2012.  



312 

 

 

 

SHA, Z. et al. Evaluation of raising geese in cornfields based on emergy analysis: A 
case study in southeastern Tibet, China. Ecological Engineering, v. 84, p. 485–492, 
2015.  

SHAH, S. M. T. et al. Assessment of Novel Probiotic Strains on Growth, 
Hematobiochemical Parameters, and Production Costs of Commercial Broilers in 
Bangladesh. Veterinary World, v. 14, n. 1, p. 97–103, jan. 2021.  

SHEPPARD, A.; EDGE, S. Economic and Operational Impacts of the Proposed 
EU Directive laying down Minimum Standards for the Protection of Chickens 
kept for Meat Production. [s.l: s.n.].  

SIEGEL, P. B. Evolution of the modern broiler and feed efficiency. Annual Review of 
Animal Biosciences, v. 2, p. 375–385, 2014.  

SILVA JUNIOR, R. G. C. et al. Pobreza e (in) seguridade alimentar: uma 
experiência exitosa da Embrapa Meio Norte e da Univasf no combate à fome. 
[s.l.] Revista de Educação do Vale do São Francisco (REVASF), v. 9, n. 20, set./dez. 
2019., 2019. . Disponível em: 
<http://www.alice.cnptia.embrapa.br/handle/doc/1113093>. Acesso em: 30 dez. 2021. 

SIMON, H. A. A Behavioral Model of Rational Choice. The Quarterly Journal of 
Economics, v. 69, n. 1, p. 99–118, 1 fev. 1955. Disponível em: 
<https://academic.oup.com/qje/article/69/1/99/1919737>. Acesso em: 5 jan. 2022. 

SINGH, M.; COWIESON, A. J. Range use and pasture consumption in free-range 
poultry production. Animal Production Science, v. 53, n. 11, p. 1202, 17 set. 2013. 
Disponível em: <http://www.publish.csiro.au/?paper=AN13199>. Acesso em: 28 abr. 
2021. 

SKORA, C. Coord. Política de reconversão: critérios e parâmetros para a formação de 
um projeto de reconversão. Estudo de Política Agrícola, v. 19, p. 170, 1994.  

SMITH, P.; DANIEL, C. The chicken book. [s.l.] Athens: University of Georgia Press, 
2000.  

SONAIYA, E. B. Family poultry, food security and the impact of HPAI. World’s Poultry 
Science Journal, v. 63, n. 1, p. 132–138, 1 mar. 2007. Disponível em: 
<https://www.cambridge.org/core/journals/world-s-poultry-science-
journal/article/abs/family-poultry-food-security-and-the-impact-of-
hpai/98FE3E89F08C32BF3E26E7CB402A2BA7>. Acesso em: 29 dez. 2021. 

SPENCER, N. N.; SIEGELMAN, L. Economia de la administración de empresas. 
Mexico: Unión Tipografia Editorial Hispano Americana, 1967.  

STADEN, H. Hans Staden: primeiros registros escritos e ilustrados sobre o 
Brasil e seus habitantes. São Paulo/SP (1557): Terceiro Nome, 1999.  

STEINFELD, H. et al. Livestock’s long shadow: Environmental issues and 
options. [s.l: s.n.]. Disponível em: <http://www.fao.org/3/a0701e/a0701e00.htm>. 

STOREY, A. A. et al. Radiocarbon and DNA evidence for a pre-Columbian introduction 
of Polynesian chickens to Chile. Proceedings of the National Academy of Sciences 
of the United States of America, v. 104, n. 25, p. 10335–10339, 19 jun. 2007.  

STOREY, A. a et al. Pre-Columbian chickens of the Americas : a critical review of the 
hypotheses and evidence for their origins. Rapa Nui Journal, v. 25, n. 2, p. 5–19, 
2011.  



313 

 

 

 

TALAMINI, D. D. J.; KINPARA, D. I. Os complexos agroindustriais da carne e o 
desenvolvimento de Santa Catarina. Revista de Política Agrícola, v. 3, n. 2, p. 11–
15, 1994.  

TANDOĞAN, M.; ÇIÇEK, H. Technical performance and cost analysis of broiler 
production in Turkey. Revista Brasileira de Ciência Avícola, v. 18, n. 1, p. 169–174, 
2016. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/18069061-2015-0017>. Acesso em: 
17 out. 2018. 

TIEZZI, E.; MARCHETTINI, N. Che cos’è lo sviluppo sostenibile? : le basi 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” e Questionário 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Eu,______________________________________________________________________________

______________,nacionalidade________________________,anos_______________,(casado/solteir

o/viúvo/divorciado)_____________________,profissão_______________________, residente 

à__________________________________ 

____________________________________RG.:________________________, estou sendo 

convidado a participar de um estudo denominado “DESENVOLVIMENTO DE MODELO DE CÁLCULO 

DE CUSTO DE PRODUÇÃO E DE INDICADORES PARA SÍNTESE EMERGÉTICA NA PRODUÇÃO 

DE FRANGOS DE CORTE”, cujo objetivo e justificativa são avaliar o desempenho econômico e 

ambiental da produção de frangos de corte no estado de São Paulo. A minha participação no referido 

estudo será no sentido de me submeter a um encontro com os entrevistadores, onde serão coletadas 

minhas narrativas e experiências, por meio da aplicação de um roteiro de pesquisa e, posteriormente, 

com esse material será realizada uma análise dos seus conteúdos. Fui alertado de que da pesquisa 

não haverá benefícios diretos para a minha pessoa. Recebi ainda, os esclarecimentos necessários 

sobre o momento da entrevista e que este encontro pode durar até uma hora. Eu também fui informado 

que este encontro não apresenta para mim nenhum risco de saúde, físico ou financeiro. Estou ciente 

de que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu nome ou qualquer outro dado ou elemento que 

possa, de qualquer forma, me identificar, será mantido em sigilo. Também fui informado de que posso 

me recusar a participar do estudo, ou retirar meu consentimento a qualquer momento, sem precisar 

justificar. O pesquisador responsável realiza estágio doutoral na Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo. É assegurada a assistência durante toda pesquisa, bem 

como me é garantido o livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo 

e suas consequências, enfim, tudo o que eu queira saber antes, durante e depois da minha 

participação. Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor e o objetivo do referido estudo, manifesto meu 

livre consentimento em participar, estando totalmente ciente de que não há nenhum valor econômico, 

a receber ou a pagar, por minha participação.  

 

Local: 

Data:                                                               

 

 

 

__________________________________________________ 

Nome e assinatura    
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QUESTIONÁRIO 

 

 
Nº do entrevistado:   

Nome do entrevistado:   

Nome da propriedade:   
  

Condição ☐ Integrado    ☐ Cooperado   ☐ Produtor independente 

Endereço   

Cidade:  e-mail  

Estado:  Telefone:  

 

SEÇÃO I: INFORMAÇÕES ADICIONAIS & DADOS ZOOTÉCNICOS 
 
1) Qual é o tipo de sistema de produção? 
 

☐ Convencional ☐ Caipira ☐ Orgânico ☐ Livre de antibióticos 

 
Indique o nível de automatização do seu sistema de produção 

Bebedouros ☐pendulares ☐nipple   

Comedouros ☐tubulares ☐automáticos (Tuboflex)   

Aquecedores ☐a gás ☐à lenha ☐à pelete ☐campânula 

Climatização ☐ventiladores ☐nebulizadores ☐exaustores  

 
Quais itens de custeio são de sua responsabilidade (o que compões o custo de 
produção)? 

☐ Mão-de-obra registrada ☐ Cama 

☐ Mão-de-obra diarista ☐ Nutrição 

☐ Assistência técnica ☐ Pinto de um dia 

☐ Transporte ☐ Medicamentos 

☐ Energia elétrica ☐ Controle integrado de pragas 

☐ Combustível ☐ Qld de água e monitoramento Salmonella sp. 

☐ Calefação ☐ Manutenção 

☐ Depreciação ☐ Taxas e seguros  

 
2)Qual o número de aves alojadas por lote? ____________________________ Qual 
o preço pago pelo pinto de um dia____________________________? 
 
3) Qual a taxa de lotação máxima do galpão? ______________________aves/m² 
 

4)Quantas aves morrem por lote? ____________________________☐ % ☐ total 

 
Quantos lotes aloja por ano? ____________________________lotes 
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5)Quantos litros de água são consumidos em um lote de frangos? ___________☐m³  

(Obs: considerar a agua para lavagem do galpão, água de bebida e água para 
nebulização)  
 

6)Qual o peso médio de chegada dos pintinhos de 1d? ____________☐g ☐kg ☐ ton 

 
7)Em quantas fases é dividido o programa de alimentação dos frangos (inicial, 
crescimento, final)? Quantos dias dura cada fase? Quanto de ração consome o lote 
em cada fase? 
 

1.Pré-inicial: dura (____________________________) dias;  

consome (____________________________) ☐ kg/ave ☐ ton de ração;  

Preço: R$ ____________________________ por ☐ kg/ave ☐ ton 

 
2.Inicial: dura (____________________________) dias;  

consome (____________________________) ☐ kg ☐ ton de ração;  

Preço: R$ ____________________________ por ☐ kg/ave ☐ ton 

 
3.Crescimento: dura (____________________________) dias;  

consome (____________________________) ☐ kg ☐ ton de ração;  

Preço: R$ ____________________________ por ☐ kg/ave ☐ ton 

 
4.Final: dura (____________________________) dias;  

consome (____________________________) ☐ kg ☐ ton de ração;  

Preço: R$ ____________________________ por ☐ kg/ave ☐ ton 

 
8)Com quantos dias os frangos saem para o abate? ______________________dias 
 

9)Qual a média do peso total do lote? _________________☐ kg ☐ ton de peso vivo 

 

10)Quanto recebe, em média, pela ave vendida? _____R$ por ☐kg ☐cabeça 

 

SEÇÃO II: DESPESAS INICIAIS 
 
11)Qual o material utilizado como cama do aviário? ___________________________ 
 

12)Quanto de material você compra? ____________________________ ☐kg ☐ton 

 

13)Faz remonte de cama? ☐ sim ☐ não (se sim) Quanto de cama você repõe por 

lote? ____________________________☐ kg ☐ ton 

 

14)Quanto paga pelo material? R$ ____________________________ ☐ kg ☐ ton 

Com quantos lotes troca a cama? ____________________________lotes 
 

15)Costuma vender a cama? ☐ sim ☐ não 
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16)Qual o preço de venda da cama? __________________R$ por ☐ kg ☐ ton ☐ total 

 

17)Qual a fonte de aquecimento do galpão? ☐ pelete ☐ gás ☐ lenha ☐ outros: ______ 

 
18)Quanto gasta por lote? ____________________________Qual o peso? 
____________________________ (não esquecer de informar a unidade de medida) 
19)Quanto paga? R$ ____________________________ 
 
20)Quanto gasta de energia elétrica por lote? R$ ____________________________ 

☐ kWh ☐ valor total. Quanto paga por kWh de energia elétrica? R$ ______________ 

 

21)Quanto gasta de diesel? ____________________________☐ R$ ☐ L por lote  

 

22)Quanto gasta de gasolina? ____________________________☐ R$ ☐ L por lote  

 

23)Quanto gasta de álcool? ____________________________☐ R$ ☐ L por lote  

 
TAXAS E SEGUROS 
 

24)Possui seguro para a propriedade? ☐ sim ☐ não (se sim) Qual a taxa de 

pagamento? _______________R$ ☐ mês ☐ ano ☐ Outros ____________________ 

 

25)Paga taxa para licença ambiental? ☐ sim ☐ não (se sim) Qual a taxa de 

pagamento? ________________R$ por ☐ mês ☐ ano ☐ Outros: ________________ 

 

26)Paga tarifa por algum serviço vinculado a captação de água? ☐ sim ☐ não 

(se sim) Quanto paga? ____________________________R$ por ☐ mês ☐ ano 

 

27)Paga alguma certificação (i.e. bem-estar animal ou livre de GMO)? ☐ sim ☐ não 

(se sim) Quanto paga? ____________________________R$ por ☐ mês ☐ ano 

 
MÃO DE OBRA 
 

28)Possui funcionários de carteira assinada? ☐ sim ☐ não          

Quantos? ____________________________ (se sim)  

Quanto paga por funcionário? ______R$ por ☐ mês ☐ ano ☐ % do valor do________. 

Quantas horas o funcionário trabalha por dia na avicultura? ______ 
 

29)Contrata diaristas? ☐ sim ☐ não          

Quantos? ____________________________      
Quantas horas trabalham? ____________________________ 
Quantos dias por lote? ____________________________ (se sim)  

Quanto paga? ____________________________ R$ por ☐ hora trabalhada ☐ diária 

 

30)Contrata serviço terceirizado? ☐ sim ☐ não. Quantas horas trabalham? __ (se sim)  

Quanto paga? _____________  R$ por ☐ hora trabalhada lote ☐ diária ☐ mês ☐ total 
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31)Contrata assistência técnica? ☐ sim ☐ não                                               (se sim)  

Quanto paga? _________________R$ por ☐ hora trabalhada lote ☐ diária ☐ mês. 

Quantas horas trabalham? ____________________________ 
Quantas visitas por lote? ____________________________  
Qual a quilometragem percorrida por visita? ____________________________ km 
 

32)Contrata serviço veterinário? ☐ sim ☐ não                                                      

(se sim) Quanto paga? _____________ R$ por ☐ hora trabalhada lote ☐ diária ☐ mês 

Quantas horas trabalham? ____________________ Quantas visitas por lote? ______ 
Qual a quilometragem percorrida por visita? ____________________________ km 
 
33) Qual a taxa anual do valor gasto com manutenção em relação ao valor das 
instalações_____%? (Ex. Galpão de R$100.000,00, gasto R$1.000,00 por ano, ou seja 1%). 

 

34)Possui sócios ou investidores (pró-labore)? ☐ sim ☐ não 

Quanto paga a eles? ____________________________ R$ por ☐ mês ☐ ano ☐ lote 

Quanto deseja que a avicultura te pague? ____________ R$ por ☐ mês ☐ ano ☐ lote 

 
TRANSPORTE 
 

36)Paga transportar de ração? ☐ sim ☐ não          (se sim) 

Quanto paga? _____R$ por ☐ total do frete ☐ caminhoneiro 

De onde vem a ração (nome comercial)? ____________________________ 
Quantos km de distância? ____________________________km 
Quantas viagens são feitas? ____________________________ 
 

SEÇÃO III: ÁREA DE INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS 
 
37)Qual a área em m² do(s) galpão(ões)? ____________________________m² 

Pagou um valor total pela construção civil? ☐ sim ☐ não     (se sim)  

Qual o valor pago? ________________________R$ por ☐ m ☐ m² ☐ total 

É financiado(a)? ☐ sim ☐ não 

Qual a parcela de investimento? ____________________R$ por ☐ mês ☐ ano ☐ total 

Qual o valor residual? R$ ____________________________ ☐ total 

 

38)Possui área externa (piquetes)? ☐ sim ☐ não 

Qual o tamanho? ____________________________☐ m ☐ m² ☐ total 

 
39)Pagou um valor total para equipar os galpões? 

(se sim) Qual o valor pago? ___________________☐ total 

É financiado(a)? ☐ sim ☐ não 

Qual a parcela de investimento? ____________________R$ por ☐ mês ☐ ano ☐ total 

Qual o valor residual? R$ ____________________________ ☐ total 
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Para revolver a cama, qual o método utilizado? 

☐ trator + implemento ☐ rotativa ☐ mecanismo próprio ☐ manual 

 

  
Qual o valor 
de compra?  

Quantos anos 
durará?   

Qual o valor de 
venda ao final 
da vida útil? 

Trator R$    ano R$  

Rotativa R$     ano R$  

Mecanismo 
próprio R$    ano R$  

        

 
(Se ‘trator’ ou veículo automotor)  
Qual o marca/modelo/ano? ____________________________ 
Qual a marca/modelo/ano da rotativa? ____________________________ 
 

40)Possui algum item alugado? ☐ sim ☐ não............. 

Qual(is) item(ns)? ____________________________ 

Quanto paga de aluguel? Preço: R$ ______________________ ☐ mês ☐ ano ☐ lote 

 

41)DESCRIÇÃO ADICIONAL DO GALPÃO 
Clique ou toque aqui para inserir o texto. 
 

NUTRIÇÃO 
 

42)Compra ☐ ração ☐ concentrado ☐ núcleo pronto(a) ? ☐ sim ☐ não  

Qual o preço? R$ _______________ ☐ kg ☐ ton ☐ Outros: ____________________ 

Quais os demais ingredientes que utiliza? 
 

  
Qual o valor 
de compra?   

Milho R$   ☐ kg ☐ ton ☐ Outros:_________ 

Soja R$   ☐ kg ☐ ton ☐ Outros:_________ 

Fosfato bicálcico R$   ☐ kg ☐ ton ☐ Outros:_________ 

Calcário R$   ☐ kg ☐ ton ☐ Outros:_________ 

Premix R$   ☐ kg ☐ ton ☐ Outros:_________ 

 R$   ☐ kg ☐ ton ☐ Outros:_________ 

 R$   ☐ kg ☐ ton ☐ Outros:_________ 

 R$   ☐ kg ☐ ton ☐ Outros:_________ 

    ☐ kg ☐ ton ☐ Outros:_________ 

    ☐ kg ☐ ton ☐ Outros:_________ 
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43)Qual a composição da dieta? ☐ kg ☐ ton ☐ % 

 

  Pré-inicial  Inicial  Crescimento  Final 

Milho         

Soja         

Fosfato bicálcico         

Calcário         

Núcleo         

Premix         

 

SANIDADE 
 

44)Faz a própria limpeza e desinfecção do galpão? ☐ sim ☐ não  

Quantas horas trabalham? _____________________ 

(se não) Quanto paga? R$ _________ ☐ hora trabalhada lote ☐ diária ☐ mês ☐ total 

 
(se sim) 

Produto 
  

Qual o valor de 
compra? 

Apresentação 
(kg ou L) 

Quanto usa 
por lavação?  

 R$    ☐ ml ☐ L ☐ Outros:___ 

 R$    ☐ ml ☐ L ☐ Outros:___ 

 R$    ☐ ml ☐ L ☐ Outros:___ 

 R$    ☐ ml ☐ L ☐ Outros:___ 

 R$    ☐ ml ☐ L ☐ Outros:___ 

 R$    ☐ ml ☐ L ☐ Outros:___ 

 R$    ☐ ml ☐ L ☐ Outros:___ 

 R$    ☐ ml ☐ L ☐ Outros:___ 

 R$    ☐ ml ☐ L ☐ Outros:___ 

 R$    ☐ ml ☐ L ☐ Outros:___ 

 

45)Faz ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA? ☐ sim ☐ não  

(se sim) Quanto custa? R$ ____________________________ ☐ mês ☐ ano ☐ lote 

 

46)Faz ANÁLISE PARA IDENTIFICAÇÃO SALMONELLA spp no lote? ☐ sim ☐ não  

(se sim) Quanto custa? R$ ____________________________ ☐ mês ☐ ano ☐ lote 

 
47)Quais os fármacos e vacinas utilizados no lote? (prébioticos, probióticos, 
medicamentos, etc). 
 

Produto  

Qual o 
valor de 
compra? 

Quantida
de 

utilizada?  

 

 R$   ☐ ml ☐ L ☐ Outros:__ ☐ por ave ☐ lote 

 R$   ☐ ml ☐ L ☐ Outros:__ ☐ por ave ☐ lote 
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 R$   ☐ ml ☐ L ☐ Outros:__ ☐ por ave ☐ lote 

 R$   ☐ ml ☐ L ☐ Outros:__ ☐ por ave ☐ lote 

 R$   ☐ ml ☐ L ☐ Outros:__ ☐ por ave ☐ lote 

 R$   ☐ ml ☐ L ☐ Outros:__ ☐ por ave ☐ lote 

 R$   ☐ ml ☐ L ☐ Outros:__ ☐ por ave ☐ lote 

 R$   ☐ ml ☐ L ☐ Outros:__ ☐ por ave ☐ lote 

 R$   ☐ ml ☐ L ☐ Outros:__ ☐ por ave ☐ lote 

 R$   ☐ ml ☐ L ☐ Outros:__ ☐ por ave ☐ lote 
(*** Liste aqui produtos veterinários (vacinas, antibióticos, etc) bem como detergentes e desinfetantes) 

 

 

48) Qual é o valor de venda da terra na região? _____________________ ☐ ha ☐ m² 

 

 




