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RESUMO

A mudança dos hábitos alimentares da população brasileira e a exigência dos consumidores por produtos cada vez mais saudáveis e produzidos 
de forma sustentável, têm impulsionado vários setores da agropecuária, propiciando o surgimento de inúmeros produtos alternativos. O frango 
caipira surgiu como uma proposta diferenciada para atender esse nicho de mercado, que possui uma representatividade cada vez mais expressiva 
no cenário nacional. No sistema alternativo de produção de frango de corte, a exploração pode ser intensiva ou não, sem uso de medicamentos 
contra as doenças e parasitas, antibióticos melhoradores de desempenho, quimioterápicos e ingredientes de origem animal na dieta. Além disso, 
o bem-estar na produção de aves está diretamente relacionado com o sistema de criação, onde o sistema de semiconfinamento permite que as 
aves tenham livre acesso às áreas de pastejo, para expressarem seus comportamentos naturais, podendo refletir no desempenho produtivo. 
Ademais, a escolha da linhagem mais adaptada e mais produtiva é fundamental para rentabilidade dos produtores. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar o desempenho de três linhagens de frangos de corte caipiras criadas em sistema de semi-intensivo. O experimento foi realizado em 
Maricá, região dos lagos do Estado de Rio de Janeiro. A área experimental era composta de 15 piquetes de 30 m², onde cada piquete continha um 
abrigo de madeira coberto com telhas de barro e telado em suas laterais, com medidas de 2,1 m de pé-direito x 1,30 m de comprimento x 2,0 m 
de largura. Foram utilizadas 300 aves de três linhagens caipiras, alojadas seguindo o delineamento experimental inteiramente casualizado, com 3 
tratamentos (Pescoço Pelado (Label Rouge), Vermelho Pesadão e Carijó) e 5 repetições, totalizando 15 unidades experimentais. As aves foram 
adquiridas com 1 dia de vida e mensurada a massa corporal para formar unidades experimentais homogêneas. Utilizou-se um período de 7 dias 
de adaptação antes de proceder à coleta dos dados. As variáveis zootécnicas analisadas foram: ganho de peso, consumo de ração e conversão 
alimentar. Foram realizadas pesagens semanais para acompanhar o ganho de peso dos frangos; a ração era pesada antes e após o fornecimento 
aos animais para estimativa de consumo, sendo considerados os valores de ganho de peso (kg) e consumo de ração (kg) para cálculo da 
conversão alimentar. Após o final do experimento, os dados de desempenho foram submetidos à análise de variância e suas médias comparadas 
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando-se o programa estatístico Biostat. Foram observadas diferenças significativas em todas as 
variáveis analisadas nas diferentes linhagens testadas, sendo que a linhagem Label Rouge apresentou desempenho superior em relação às outras 
linhagens. O consumo de ração e a conversão alimentar foram menores na linhagem Label Rouge enquanto o ganho de peso foi maior. As 
linhagens Vermelho Pesadão e Carijó não diferiram significativamente. Conclui-se que a linhagem Pescoço Pelado (Label Rouge) apresenta melhor 
desempenho que Vermelho Pesadão e Carijó podendo ser uma ótima alternativa para produtores caipiras em sistema semi-intensivo.
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