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Introdução 

A busca pela redução de custos na produção avícola tem levado à utilização de alimentos energéticos alternativos ao 

milho [1], isto porque este ingrediente contribui com cerca de 65% da ração e atingem cerca de 40% dos custos da 

mesma, e por isso, pesquisas utilizando alimentos alternativos, como o sorgo, são de extrema importância na redução 

dos custos de produção [2]. A agroindústria de carnes está cada vez mais interessada em aumentar o consumo de sorgo 

em dietas de monogástricos, pois apresenta composição bromatológica semelhante e tem a vantagem de ser mais 

resistente à seca [3]. Porém, o sorgo possui baixa concentração de pigmentantes o que pode levar a perda da coloração 

da carne dos frangos devendo ser feita a inclusão de fontes de pigmentantes na ração.  

Dentre estas fontes, o Açafrão (Curcuma longa L.) é um pigmentante natural que apresenta bom potencial para ser 

utilizado, pois possui o pigmento curcumina que, além disso, apresenta outras substâncias com propriedades 

antioxidantes e antimicrobianas que podem favorecer o desempenho do animal [4,5]. Porém são raros os trabalhos que 

avaliam este alimento como possível pigmentante para a carne dos frangos. Assim, objetivou-se com esta pesquisa 

verificar a ação de diferentes níveis do rizoma do açafrão moído em rações para frangos de corte contendo sorgo em 

substituição ao milho sobre a aceitação dos cortes coxa e peito de frangos por meio de análise sensorial. 

 

 

Material e métodos 

O projeto foi desenvolvido na Universidade Estadual de Montes Claros, campus Janaúba (MG). Foram utilizados 900 

pintos de corte, machos, da linhagem Cobb-500. Utilizou-se um delineamento inteiramente casualizado constituído por 

6 tratamentos com 5 repetições e 30 aves por parcela experimental. Sendo os tratamentos: T1= Ração basal com milho 

(RBM); T2= Ração basal com sorgo (RBS) e sem rizoma do açafrão; T3= Ração basal com sorgo (RBS) e com adição 

de 0,5% de rizoma de açafrão seco e moído (RASM); T4= Ração basal com sorgo com adição de 1% de RASM; T5= 

ração basal com sorgo e com adição de 1,5% de rizoma de RASM; T6=Ração basal com sorgo e com adição de 2% de 

RASM. O teste de aceitação foi realizado por um painel de 30 avaliadores não treinados. As amostras foram dispostas 

aleatoriamente e codificados com números de três dígitos, distribuídas em pratos descartáveis brancos protegidos com 

papel filme e apresentadas em duas bandejas de alumínio, na primeira os cortes de peito e na segunda cortes de coxa 

(Figura 1).  Os avaliadores foram instruídos a analisarem as amostra apenas de forma visual e preencherem a ficha 

classificando cada amostra segundo a escala hedônica de 1 a 9, sendo: 1 (desgostou extremamente), 2 (desgostou 

muito), 3 (desgostou moderadamente), 4 (desgostou pouco), 5 (indiferente), 6 (gostou pouco), 7 (gostou 

moderadamente), 8 (gostou muito) e 9 (gostou extremamente).  Os dados foram submetidos à análise de variância e 

posteriormente ao Teste Tukey (5%), utilizando-se o SISVAR [6]. 

 

 

Resultados e Discussão 

Os tratamentos diferiram significativamente pelo teste de Tukey (p<0,05) quanto à aceitação dos peitos e coxas de 

frango, conforme pode ser visto na Tabela 1. O fato das repetições também apresentarem diferença é esperado, visto que 

cada julgador pode avaliar de forma diferente este fenômeno. Segundo Bressan et al. [7], os padrões de qualidade, no 

que diz respeito à satisfação das exigências sensoriais, frequentemente apresentam variações indesejáveis no parâmetro 

de cor que geralmente está associada à aceitabilidade no momento da aquisição. Porém, este parâmetro é um dos 

principais fatores na percepção do consumidor ao relacionar qualidade da carne, pelo fato de influenciar diretamente a 

escolha inicial do produto, bem como a aceitação no momento do consumo [8].  
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Para o corte peito, o tratamento 5 contendo 1,5% de açafrão foi o de maior aceitação, com média de 6,96, ficando 

situada entre os termos hedônicos “gostei ligeiramente” e “gostei moderadamente”. Este tratamento não diferiu 

significativamente dos tratamentos 1 e 2 (p>0,05) quanto à aceitação, os quais também foram semelhantes ao tratamento 

4. Os tratamentos 3 e 6 apresentaram a menor aceitação, cujas médias (4,78 e 4,74, respectivamente) ficaram situadas 

entre os termos hedônicos “desgostei ligeiramente” e “indiferente”. 

Já para o corte coxa os tratamentos 1 e 5 foram os tratamentos mais aceitos, com médias de 6,68 e 6,32, 

respectivamente, ficando situadas entre os termos hedônicos “gostei ligeiramente” e “gostei moderadamente”. Estes 

tratamentos não diferiram significativamente dos tratamentos 2, 3 e 6 (p>0,05) quanto à aceitação, os quais também 

foram semelhantes ao tratamento 4. O tratamento 4 apresentou a menor aceitação, cuja média 4,74 ficou situada entre os 

termos hedônicos “desgostei ligeiramente” e “indiferente”. 

Al-Sultan [9] observou nas análises organolépticas do corte peito que, os níveis de 0,5 e 1% foram considerados 

“muito bom” pelos avaliadores, contrariando a atual avaliação onde o nível de maior aceitação foi o de 1,5%. Tal 

explicação pode ser dada pelo fato do autor ter trabalhado com rações à base de milho. Sabe-se que o milho ao contrário 

do sorgo, apresenta a xantofila, carotenoide responsável pela pigmentação. Portanto, nestes trabalhos, formou-se um 

complexo pigmentante xantofila + curcumina, podendo-se inferir que neste trabalho foi necessário um maior 

fornecimento do açafrão na ração para “agradar” aos consumidores pelas rações apresentarem apenas a curcumina. 

 

 

Conclusão 

A utilização do rizoma do açafrão seco e moído no nível de 1,5% em dietas para frangos de corte a base de sorgo 

apresentou melhor aceitação dos consumidores na análise sensorial. 
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Figura 1 – Amostras dos cortes peito e coxa, desossados e sem pele dos tratamentos experimentais para o teste de aceitação da 

análise sensorial. 
 

 

 

Tabela 1 - Análise sensorial pelo teste de aceitação de cor dos cortes peito e coxa de frango conforme as testemunhas e as rações 

com diferentes níveis de açafrão 
 

T1= Ração basal com milho (RBM); T2= Ração basal com sorgo (RBS) e sem rizoma do açafrão; T3= Ração basal com sorgo (RBS) e com adição 

de 0,5% de rizoma de açafrão seco e moído (RASM); T4= Ração basal com sorgo com adição de 1% de RASM; T5= ração basal com sorgo e com 

adição de 1,5% de rizoma de RASM; T6=Ração basal com sorgo e com adição de 2% de RASM. 

CV = Coeficiente de variação. a,bMédias seguidas por letras distintas na coluna diferem entre si pelo Teste de Tukey (P<0,05). 

   

 

Tratamentos Peito Coxa 

T 1 6.43 ab 6.68 a 

T 2 6.61 ab 5.95 ab 

T 3 4.78 c 5.32 ab 

T 4 5.17 bc 5.21 ab 

T 5 6.96 a 6.32 a 

T 6 4.74 c 4.74 b 

CV (%) 32,01 28,23 


