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RESUMO: O Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango e o segundo maior produtor, e 

dentre os principais fatores que influenciam o desempenho na carcaça final dos frangos de corte está o 

controle da temperatura no interior dos aviários, que permitirá que as aves atinjam a temperatura 

corporal ideal e tenham o seu desenvolvimento máximo. A presente pesquisa objetiva avaliar o 

desempenho de frangos de corte submetidos a diferentes sistemas de produção, sobretudo, o efeito do 

uso de aquecedores a diesel em relação aos aquecedores a lenha na parte interna dos aviários. Ademais, 

como objetivos específicos pretende-se avaliar a temperatura e a umidade ambientes dentro do aviário, 

avaliar o peso, conversão alimentar e índice de eficiência produtiva dos lotes, quantificar o consumo de 

óleo diesel e lenha na criação dos lotes e calcular o custo de cada um dos sistemas de aquecimento. Para 

executá-la, será realizada a revisão bibliográfica de artigos científicos, anais de congresso, formulários 

técnicos, entre outros, obtidos em bases de dados científicas, sites de pesquisa aplicada e material 

técnico disponível em sites relacionados ao ramo da avicultura de corte. Em associação, haverá o acesso 

a uma base de dados fornecida pela empresa ATR Aquecedores que terá informações pertinentes aos 

aquecedores a lenha e aos aquecedores a diesel. Tais dados serão tabulados utilizando-se o programa 

Excel do Pacote Office 365 (2018) da Microsoft e as análises estatísticas serão realizadas utilizando-se o 

programa estatístico SAS (2000). Espera-se, portanto, identificar qual é o melhor sistema de aquecimento 

para frangos de corte. 
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