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RESUMO

No sistema alternativo de criação de frangos no Brasil, as linhagens Label Rouge, Pesadão e Carijó são as mais utilizadas. Oriundas de material 
genético importado da França, a linhagem Redbro Cou Nu Vermelho de Pescoço Pelado, conhecida no Brasil como Label Rouge, possui como 
principais características a rusticidade, crescimento lento, pele fina de cor amarela e aptidão para carne. Já o frango Pesadão, Redbro Plumé, tem 
crescimento semi-precoce, penas de cor vermelha e aptidão para produção de carne e peito bem desenvolvido; enquanto a Carijó, Gris Barre 
Plumé, também apresenta crescimento semi-precoce, possuindo penas pretas com pontos brancos por todo o corpo e porte alto com canelas 
longas. Dentre os vários fatores que influenciam as características organolépticas da carne de frangos caipiras encontra-se a linhagem, que possui 
influência sobre a textura, sabor, quantidade de gordura abdominal, pH, maciez, entre outros. O objetivo deste estudo foi avaliar a influência de 
três linhagens sobre a qualidade da carne de frangos caipiras criados no sistema semi-intensivo na região dos Lagos do Rio de Janeiro. O 
experimento foi realizado em Maricá, região dos lagos do Estado de Rio de Janeiro numa granja de frangos caipiras. A área experimental era 
composta de 15 piquetes de 30 m². 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 melhoradas, 
alojadas em um 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. A alimentação foi formulada de forma a atender as exigências nutricionais das aves em todas as 
idades. Os frangos caipiras foram criados até o abate que foi realizado aos 85 dias de idade em condições humanitárias. As variáveis analisadas 
foram: pH do peito e da coxa, cor, perda de peso por cocção e maciez. As determinações de pH foram realizadas com auxílio de um 
potenciômetro. A avaliação de cor foi realizada com colorímetro. As amostras de peito e coxa, para a determinação da perda de peso por cocção, 
foram pesadas em balança semianalítica, em que os valores de perda foram obtidos considerando-se a porcentagem da diferença de peso antes e 
após o cozimento do peito e da coxa. Para avaliação da maciez da carne foi utilizado um texturômetro. Após o final do experimento, os dados de 
qualidade da carne foram submetidos à análise de variância e suas médias foram comparadas pelo teste de Tukey a de 5% de probabilidade, 
utilizando-se o programa estatístico Biostat. Não foram observadas diferenças significativas entre as diferentes linhagens para as variáveis pH do 
peito e coxa, cor e perda de peso por cocção, mas para maciez da carne foram observadas diferenças significativas. A linhagem pescoço pelado 
apresentou carne mais macia no peito e na coxa quando comparada com as linhagens pesadão e carijó, que não diferiram significativamente 
entre si. Conclui-se que a linhagem pescoço pelado apresenta carne com melhor qualidade baseado na maciez.
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