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RESUMO  

 
O presente estudo vem com intuito de analisar o ciclo de produção de codornas criadas 
em cama sobreposta, apresentando a criação das codornas no Brasil, a codornas em 
especial a espécie japonesa e o bem estar animal. No decorrer do estudo é analisado a 
produção do lote inserido em novembro no Instituto Federal de Brasília, campus 
Planaltina-DF porém iniciado a contagem da produção a partir do mês de dezembro de 
2016, com o inicio dos 5% de postura. Para facilitar o andamento da pesquisa, será 
utilizado a pesquisa descritiva, descrevendo um cenário já existente e a pesquisa 
bibliográfica, utilizando de materiais teóricos de revistas, artigos etc, para dar 
continuidade a pesquisa. O objetivo do estudo é analisar toda a produção entre os meses 
de dezembro de 2016 e junho de 2017, contando os ovos sujos, trincados, quebrados e 
fora de padrão e também a quantidade de ração para chegar a esse total de produção e o 
total de aves mortas. A produção total de ovos e a qualidade estão diretamente ligados 
com o bem estar das aves, fazendo assim, com que o animal produza melhor se não 
estiver sofrendo estresse em seu habitat  e consequentemente se inserindo e melhor visto 
no mercado mundial. 
 
Palavra-chave: Produção animal, aves de postura, bem estar das aves. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 
 
The study aim is to present the quail breeding in Brazil - especially the Japanese quail, 
to analyse the cycle of production of quail raised on overlapping beds, and to assess the 
role of animal well-being on production. The study analyses the production of the lot 
inserted in November of 2016 in the Federal Institute of Brasilia on the campus of 
Planaltina-DF. However, the counting of the lot only initiates from December of 2016, 
with 5% of yield. In order to facilitate the undergoing of the study, a descriptive 
research will be presented to describe an already existing scenario together with a 
literature review based on scientific papers, journals and other academic sources and 
materials. The objective of the study is to analyse the quail production between 
December of 2016 and June of 2017 by counting dirty, cracked, broken and abnormal 
eggs, and also the amount of animal food needed to obtain such production. Moreover, 
the number of dead quail is also considered for this study. Egg production and egg 
quality are directly linked to animal welfare. Therefore, reducing stress on the habitat 
and consequently increasing animal welfare improves animal production and 
competitiveness on the quail market. 
 
Key-words: Animal production, poultry and bird welfare. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A criação de codornas japonesas vem se diferenciando ao longo do tempo, 

mostrando cada vez mais adeptos. Destaques como, a não necessidade de grandes 

espaços para criação, baixo consumo de ração, assim tendo menores custos, rapidez na 

geração, maturidade precoce e crescimento inicial alto, identificando a criação das 

codornas como uma ave de ótimas características para utiliza-la em produção tanto de 

carne ou ovos.  

No Brasil, a criação de codornas vem crescendo cada vez mais, por se tratar de 

uma ave de fácil manejo e de poucos gastos. A codorna é considerada lucrativa por 

esses pontos citados anteriormente e principalmente por produzir de maneira eficiente.  

O lote de codorna japonesa foi alojado no Instituto Federal de Brasília (IFB), 

campus Planaltina-DF em novembro de 2016, sendo adaptada em cama sobreposta. 

Além das codornas, existem outras espécies de animais presentes na escola, que são 

manejados por auxiliares agropecuários, técnicos e estudantes da escola. 

O objetivo do presente estudo busca analisar os dados desde dezembro de 2016 

a junho de 2017 sobre a produção de codornas japonesas em cama sobreposta no IFB, 

dando ênfase que o estudo não busca apontar os custos da produção, pois a escola 

envolve concursados e terceirizados para o manejo das aves. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

Análise dos índices zootécnicos da produção de ovos das codornas japonesas criadas em 

cama sobreposta  

 

2.2 Objetivos Específicos 

- Acompanhar o manejo diário do lote das codornas; e 

- Obter dados sobre o ciclo produtivo. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

O crescimento da produção de aves nos últimos séculos vem buscando a 

melhor forma na produção animal e para melhor compreensão do presente tema fez se 

necessário a abordagem inicial do conceito de Criação de codornas no Brasil; o bem 

estar de aves de postura; e a codorna japonesa (Coturnix japonica). 

 

2.1 Criação de codornas no Brasil 

 
No Brasil, a criação de codorna vem crescendo, de maneira considerável, desde 

a sua implantação como atividade avícola econômica.  A razão deste sucesso é 

plenamente justificável pela qualidade excepcional de sua carne e pelo alto valor 

nutritivo e agradável sabor de seu ovo, o que tem resultado em boa aceitação no 

mercado consumidor. (MARTINS, 2002 p. 01) 

Para Martins (2002 p. 01), [...] não existe ainda no Brasil qualquer programa de 

melhoramento genético de codorna, desenvolvido em bases técnicas. A prática corrente 

tem sido a reprodução do material genético disponível que, pela deficiência de controle 

e falta de esquema de seleção adequados, sofre problemas de depressão pela 

consanguinidade resultando em redução de postura, queda de fertilidade e aumento de 

mortalidade. 

 No cenário da produção avícola brasileira, durante muitos anos, a coturnicultura 

foi considerada como atividade alternativa para pequenos produtores. Entretanto, em 

função do potencial dessas aves para produção de ovos e carne e da possibilidade de 

diversificação para a comercialização desses produtos, a exploração comercial de 

codornas cresceu muito nos últimos anos e ainda se encontra em expansão. (VERCESE, 

2010, p. 35) 

A produção de codornas vem sendo bastante explorada no país, sendo a 

principal fonte de economia para os pequenos produtores, além desse desse motivo 

também pode-se dizer que se ampliou a produção pela facilidade no manejo das 

codornas e pelo excelente valor nutritivo. Porém o Brasil necessita de estudos 

aprofundados sobre a produção das codornas, para que haja um aprimoramento na 

genética do animal. 

 



2.1.2 Codorna japonesa (Coturnix japonica)  

 

A codorna pode ser considerada a mais precoce das aves, pois inicia sua 

postura com 38 a 45 dias de idade, podendo produzir até 300 ovos no primeiro ano de 

vida. As informações sobre desempenho produtivo e qualidade dos ovos, 

principalmente para as condições do Brasil ainda estão começando, mas existe uma 

tendência em se investir mais em pesquisas com codornas no país, já que essas aves têm 

uma boa aceitação no mercado, precisam de pouco espaço para ser criadas e apresentam 

resultados em pouco tempo. ALBINO e BARRETO (2003, p.268). 

A criação de codornas é um ramo da avicultura que tem despertado grandes 

interesses nos produtores, pelo seu rápido retorno econômico. A atividade possui dois 

grandes atrativos principais, sendo compreendidos pela produção de carne e ovos e 

ainda pode-se obter renda adicional com a produção de codornas de um dia e codornas 

recriadas com 20 a 35 dias de idade. PETROLLI, MATEUS e RODRIGUES (2011, 

p.1). 

O retorno econômico da produção das codornas é muito rápido e eficaz, por 

esse motivo, muitos produtores estão se interessando nesse tipo de produção. As 

codornas podem ser economicamente viáveis em dois ramos, o da produção de ovos e 

também da produção da sua carne. 

As codornas (Coturnix coturnix sp.) são pequenas aves originárias da Europa e 

da Ásia. Os primeiros dados históricos sobre a procedência da codorna datam o século 

XII, porém a criação das aves para a produção de carne e ovos teve início em 1910 no 

Japão, China e Coréia. Quando se buscou cruzamentos para obter um animal de alta 

produção, principalmente de ovos no caso da variedade japonesa da espécie (Coturnix 

coturnix japonica). PETROLLI, MATEUS e RODRIGUES (2011, p.1). 

A codorna japonesa é predominante no Brasil e no Japão, mas nos países 

europeus a produção também é de grande relevância. É uma excelente produtora de 

carnes e ovos, pois começam a postura com 35 dias de vida e chegam a produzir 

aproximadamente 300 ovos/ano. Além disso, a codorna japonesa é ideal para 

principiantes por ser uma ave muito dócil e de fácil criação, além de ser bastante 

sociável com outras aves. 

 
 



 

2.1.3 Bem estar de aves de postura 
 

O bem estar animal está sendo bastante praticado na produção avícola, pois é 

um fator que agrega valores econômicos, devido às exigências do mercado 

internacional, pois o consumidor tem a exigência de que os animais utilizados para 

produção de alimentos devem ser bem tratados (RODRIGUES, 2011 p.11) 

Para DUNCAN (2004 p. 30), é impossível definir precisamente com base 

científica o que é bem estar animal, sendo possível defini-lo de um modo amplo, 

englobando idéias de que os animais devam ser saudáveis física e mentalmente, criados 

em harmonia com o ambiente sem dor e sofrimentos.  

Para ALVES (2006 p. 128), Questões relacionadas ao bem-estar dos animais 

em condições intensivas, além da utilização dos recursos naturais, assumirão um papel 

cada vez mais importante no contexto da produção mundial.  

Atualmente, é grande a preocupação com o bem estar dos animais, e muitos 

consumidores de produtos de origem animal, principalmente os europeus, têm se 

mostrado favoráveis a adoção de medidas que favoreçam esse aspecto. Porém, a 

manifestação dos comportamentos agonísticos já citados em codornas são indícios de 

que essa condição de bem estar nem sempre é respeitada, já que na maioria das vezes 

quase nada é feito para avaliar os efeitos do estresse. Dessa forma, tornam-se 

necessárias medidas paralelas para controlar o aparecimento de tais comportamentos e 

proporcionar o máximo de bem estar para as aves, uma vez que criar codornas e 

poedeiras em piso gera maior contaminação do ovo, acarretando com isso, problemas na 

comercialização do produto final. (SILVA, 2009 p. 18). 

As codornas, pequenos animais que apresentam comportamento agitado e 

nervoso, [...] sofrem sérias consequências devido ao estresse.  Dentre essas, podemos 

citar ferimentos na cabeça e no corpo devido a bicadas ou por baterem a cabeça na parte 

superior da gaiola e queda na produção, tanto de carne como de ovos. Portanto, o 

estresse se traduz em prejuízos na produção e no bem estar das aves. (SILVA, 2009 p. 

27) 

O estresse das codornas geram comportamentos indesejáveis ao animal, como 

característica sobre esse comportamento, pode-se observar alguns machucados no físico 

das codornas, por se ferirem no ambiente em que estão, como as gaiolas. 

Consequentemente esse estresse animal afeta na produção final. No estudo as codornas 



não vivem em gaiolas, porém percebe-se as consequências do estresse pelos 

machucados expostos no corpo da ave feito por bicadas. 

A falta de bem-estar e conforto térmico em poedeiras provoca uma série de 

consequências que estão intimamente ligadas à queda no consumo de alimentos, menor 

taxa de crescimento, alteração da conversão alimentar, queda na produção de ovos e 

maior incidência de ovos com casca mole. (VERCESE, 2010 p. 17) 

O bem estar do animal pode ser analisando como um ambiente adequado, sem 

que haja nenhum tipo de sofrimento e todos os animais devem ser saudáveis tanto 

fisicamente quando mentalmente. Sem o cuidado com o bem estar pode haver prejuízos 

na produção, até mesmo com a mudança térmica, afetando a quantidade total de ovos e 

deixando o animal estressado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. MÉTODO DE PESQUISA 
 

Para o desenvolvimento adequado de uma pesquisa científica, é necessário 

planejamento cuidadoso e investigação de acordo com as normas da metodologia 

científica, tanto aquela referente à forma quanto a que se refere ao conteúdo. 

(OLIVEIRA, 2002, p. 62). 

 

3.1 Característica da empresa 
 

O Campus Planaltina do Instituto Federal de Brasília (IFB) foi criado como 

Escola Agrotécnica Federal de Brasília (EAF) em 1959. Em seus mais de 60 anos de 

história, o atual Campus Planaltina do IFB passou por mudanças diversas se integrando 

à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica em 2008, quando a 

Lei n° 11.892 criou a rede de Institutos Federais. A unidade está voltada à formação 

profissional nas áreas da Agropecuária e Agroindústria tanto no modelo tradicional 

quanto agroecológico. O campus é uma fazenda – com área total de 2.300 hectares –  e 

fica localizado na Zona Rural de Planaltina. 

 

Localização 

 

Rodovia DF-128, Km 21, Zona Rural de Planaltina 

CEP: 73380-900  

Planaltina/DF 

 

(IFB, 2017) 
 

3.2 Tipos e técnica de pesquisa 
  

Toda e qualquer classificação é realizada mediante algum critério. Com relação 

às pesquisas, é bastante usual a classificação com base em seus objetivos gerais. Assim, 

é possível classificar as pesquisas em três grandes grupos: pesquisa descritiva, pesquisa 

exploratória e pesquisa explicativa. (Vianna, 2001). Nesta pesquisa será utilizado a 

pesquisa descritiva. 



A pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações sobre o 
que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e 
fenômenos de determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987). 

Para o andamento do artigo relacionado a criação de codornas em cama 

sobreposta foi utilizado a pesquisa descritiva, que permite descrever as característica de 

algo já existente, como a criação de codornas existente no Instituto Federal de Brasília, 

campus Planaltina-DF. 

Esse tipo de pesquisa auxilia no andamento do estudo, visando o entendimento 

de dados já existentes, podendo ser proporcionado uma nova visão sobre a realidade já 

existente do Instituto, em relação a toda produção de codorna. 

De acordo com Marconi e Lakatos (1992), a pesquisa bibliográfica é o 

levantamento de toda a bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas, 

publicações avulsas e imprensa escrita. A sua finalidade é fazer com que o pesquisador 

entre em contato direto com todo o material escrito sobre um determinado assunto, 

auxiliando o cientista na análise de suas pesquisas ou na manipulação de suas 

informações. Ela pode ser considerada como o primeiro passo de toda a pesquisa 

científica. 

A pesquisa bibliográfica possibilita um estudo mais aprofundado e teórico 

sobre determinado assunto, sendo buscados em livros, revistas e etc. Esse tipo de 

pesquisa é considerada um dos primeiros pontos para iniciar uma pesquisa, pois é 

necessário primeiramente o entendimento sobre determinado assunto para auxiliar no 

entendimento de todas informações.  

Neste estudo, a pesquisa bibliográfica foi primordial para o entendimento sobre 

o bem estar animal interligado com a produção dos ovos e sua qualidade total. Com 

isso, o produto ganha maior visibilidade e consegue se inserir com facilidade no 

mercado mundial. 

 

3.3 Coleta de Dados. 
 

A criação no Instituto Federal de Brasília, campus Planaltina-DF se deu inicio 

com a chegada de 1.500 codornas no dia 28 de novembro de 2016, que tinham nascido 

no mês de outubro e todas codornas eram apenas fêmeas, porém a contagem inicial 

começou no dia 19 de dezembro de 2016, pois foi quando se deu produção em 5% de 

postura.  



Os dados coletados sobre a criação de codornas no piso foi buscado durante o 

estágio obrigatório para finalização do curso de gestão do agronegócio na Universidade 

de Brasília, campus Planaltina-DF, e os dados coletados são da produção de ovos das 

codornas japonesas em cama sobreposta no Instituto Federal de Brasília, campus 

Planaltina-DF que foi em dezembro de 2016 até junho de 2017. 

Os dados coletados dos primeiros meses já estavam disponíveis no setor 

avícola do Instituto e a partir do mês de março, as outras informações foram obtidas no 

decorrer do estágio para o presente estudo. Houve alguns encontros com a zootecnista 

responsável pelo setor para se obter melhores informações sobre o inicio do lote, como 

número total de aves alojadas  mortalidade, horas de iluminação. Durante todo período 

do estágio todas as informações sobre a produção e o desempenho das aves foram 

anotadas diariamente e organizadas em tabelas e estão disponíveis em anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



4. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 
No presente capítulo será apresentado os resultados obtidos sobre a produção 

de ovos de codornas japonesas do IFB campus Planaltina. 

  

 4.1 Controle da produção de ovos de codornas japonesas. 

 

 Foram incluídas as codornas na escola para observar qual é o melhor meio de 

criação, se em gaiolas ou soltos na cama sobreposta, porém o estudo se trata apenas do 

controle de produção. A cama sobreposta foi formada por palha de arroz, limpa, oriunda 

de empresa de beneficiamento de arroz. No galpão foi colocada em uma altura de 8cm, 

atendendo as exigências em sistemas de criação de aves em piso. Esse tipo de criação 

traz a vantagem de diminuir o índice de mosca no ambiente. 

A ração utilizada para as codornas japonesas foi um concentrado protéico 

fornecido via processo licitatório pela empresa Máster, cujos níveis nutricionais se 

encontram em anexo, figura 6.  

No campus é feita a mistura na proporção 40% concentrado e 60% de milho  

triturado produzidos no próprio campus Planaltina, que atendem as exigências 

nutricionais da codornas japonesas, durante a fase de postura. Segue descritas 

detalhadamente na tabela abaixo todos as exigências e a porcentagem necessária de cada 

nutriente. 

Tabela 1: Exigências Nutricionais das Codornas. 

Nutriente Postura 1 
PB (%) 20 
EMAn (kcal\kg) 2.800 
Cálcio (%) 2,95 
P disponível (%) 0,35 
Sódio (%) 0,23 
Cloro (%) 0,24 
Potássio (%) 0,46 
Magnésio (ppm) 500 

Fonte: Adaptada Silva e Costa (2009) 
 

Toda produção de ovos de codornas japonesas do IFB são direcionadas ao 

refeitório da escola, ao almoxarifado para venda interna e disponibilizados para venda 

externa. Os valores das vendas são direcionadas ao Governo Federal, dificultando a 



análise de custo, pois incluiria os salários dos concursados e dos terceirizados que 

trabalham na área avícola do campus. Lembrando que a produção visa atender aulas 

praticas dos cursos técnicos em agropecuária e tecnólogo em agroecologia, o que 

influencia diretamente na produtividade do lote, além de que o estudo vem para mostrar 

o andamento da produção.  

A produção de ovos do IFB entre o período de dezembro de 2016 e junho de 

2017 pode ser analisada na tabela a seguir, mostrando o total de sua produção, contando 

os ovos sujos, trincados, quebrados e fora do padrão e também analisando a mortalidade 

e a quantidade de ração necessária para manter as codornas. A tabela de todos os meses 

detalhada segue em anexo. 

Tabela 2: Produção total das codornas. 

Meses: 
Total de 
ovos 

Aves 
mortas Ração kg 

Ovos 
sujos 

Ovos 
trincados Ovos quebrados 

Fora do 
padrão 

Dezembro  1.851 36 630 98 108 61 1 

Janeiro 15.747 82 600 1.019 883 370 11 

Fevereiro 14.806 68 600 1.091 796 66 26 

Março  18.832 37 530 2.118 764 171 16 

Abril   18.857 27 520 3.312 938 198 12 

Maio 19.434  13  430  3.248  757  193  22 

Junho  16.316 41 360 2.663 1.370 89 8 
Fonte: Arquivo primário. 

 

Em Dezembro foram produzidos 2.912 ovos, porém como iniciou a contagem 

no dia 19, o total de ovos foi de 1.851, contando com os sujos, trincados, quebrados e 

fora do padrão. A quantidade não foi tão significativa pois as codornas estavam se 

adaptando no local. Também foram encontradas 36 codornas mortas no decorrer do 

mês, algumas mortas por ataque de predadores ratazana (rattus) e corujas de igreja (tyto 

furcata), sendo considerado uma desvantagem para a criação no piso, pois o galpão 

necessita ser bem vedado para impossibilitar a entrada de outros animais. 

Neste primeiro mês foi de extrema importância para adaptação das codornas 

em seu novo habitat, juntamente com o processo de manejo adequado para seu bem 

estar, pois esse é um ponto de grande valor para o crescimento da produção de ovos de 

codornas. 

Em janeiro, foi o segundo mês de adaptação das codornas, houve um grande 

crescimento na produção, no total de 15.747 ovos colhidos, tanto os 1.019 sujos, como 

os 883 trincados, 370 quebrados e 11 fora de padrão, porém também houve um grande 

número de aves mortas, subindo de 36 no mês anterior, para 82 no mês do presente 



estudo. E para se obter toda essa produção, foram utilizados 600 kg de ração para as 

1.382 aves.  

O crescimento da produção se deu pela boa adaptação das aves no ambiente 

inserido e pelo manejo adequado, pois se não houvesse uma importância maior com 

esses pontos, provavelmente a produção não teria elevado tanto de um mês para o outro.  

Em fevereiro, a produção caiu um pouco comparando com o mês anterior, mas 

com valor ainda considerável, no total de 14.806 juntamente com os 1.091 sujos, 796 

trincados, 66 quebrados e 26 fora de padrão. O número de aves mortas foi de 68, 14 a 

menos que no mês anterior. A quantidade de ração para as 1.314 aves, foi também 600 

kg de ração. 

Em março, foram obtidos 18.832 ovos contando com 2.118 ovos sujos, 764 

ovos trincados, 171 ovos quebrados e 16 fora do padrão. E para chegar a toda essa 

produção de ovos foram utilizados 530 kg de ração para as 1.277 aves, já que mais 37 

haviam sido mortas no mês presente do estudo. 

Em abril, a produção de codornas japonesas continuou elevando com 18.857 

ovos colhidos no mês de abril, apenas 27 codornas mortas, utilizando 520 kg de ração, 

3.312 ovos sujos, 938 ovos trincados, 198 quebrados e 12 fora do padrão.  

Apesar da produção de ovos de codornas japonesas continuar crescendo no 

Instituto Federal, havia tido uma grande perda de aves, pelo grande número de ratos e 

corujas que matavam as codornas, sendo um total de 213 no período entre dezembro e 

abril. 

No dia 27 do mês de abril as aves foram vacinadas para NEW CASTLE 

seguindo o programa de sanidade avícola proposto para o lote, feito em via água de 

bebida. Também no mês de abril houve a necessidade de fazer uma analise na ração que 

o IFB utilizava para verificar se realmente a ração era de qualidade ou se a ração trazia 

prejuízos para produção de ovos, foi então que houve a separação das aves para 

comparar dois tipos de ração, a que o IFB já utilizava e a ração da Empresa Avifran®. 

No processo de analise das rações foram divididas igualmente a quantidade de 

codornas, todas com o mesmo manejo. Após uma semana da separação das codornas e 

as alimentando com rações diferentes, iniciou a analise sobre a produção dos ovos. 

Depois de algumas semanas foi feito a comparação sobre a produção total para verificar 

qual obteve eficiência. O resultado final mostrou que a ração que já era utilizada no IFB 

obteve melhor produção.  



No mês de maio a produção total foi de 19.434, contando os 3.248 sujos, os 

757 trincados, os 193 quebrados e os 22 ovos fora de padrão, utilizando para produção 

430kg de ração. As aves mortas somaram um total de 13.  

No mesmo mês foi aplicado outro tipo de vacina nas aves, seguindo a 

programação de sanidade proposta para o lote das codornas. A vacina aplicada em via 

água de bebida foi a GUMBORO. 

No mês de junho, foram produzidos um total de 16.316 ovos, contando com 

2.663 sujos, 1.370 trincados, 89 quebrados, 8 fora do padrão e para toda produção foram 

utilizados 360kg de ração. 

Neste mês houve um grande número de aves mortas, sendo 28 a mais do que o 

mês anterior. Essa quantidade se deu pelo grande problema nas instalações de onde se 

localizam as aves de postura e consequentemente o grande número de predadores 

próximos ao local designado das codornas aproveitaram desse descuido. O estresse da 

predação não compromete apenas na hora da ação dos predadores, mas sim na vida toda 

das aves, interferindo no bem-estar animal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o estudo sobre a produção das codornas japonesas do IFB foi 

evidenciado alguns pontos negativos para uma efetivação em toda cadeia produtiva, o 

principal ponto negativo analisado durante os 7 meses foi a grande quantidade de 

predadores próximo ao local designado para as codornas. 

O bem estar é essencial para a produção, pois se o animal está em um ambiente 

confortável, que não traga perigo, a produção tem escala constante, ou até mesmo 

crescente, pois não existem desvantagens para as aves. Porém quando é diagnosticado 

algum ponto negativo, como os predadores, o desempenho da produção diminui 

consideravelmente, pois as aves não sofrem apenas no momento do ataque e sim 

cotidianamente, trazendo então prejuízos para a produção e principalmente para o bem 

estar no animal. 

Outro ponto negativo analisado em relação ao manejo é a necessidade de se ter 

mais estagiários na área avícola, pois os trabalhadores terceirizados precisam se dividir 

em outras tarefas podendo não disponibilizar o apoio e as vezes o cuidado necessário 

por estarem,sobrecarregados facilitando os ataques dos predadores, pois como não é 

possível dar uma importância maior apenas para uma área, as aves ficam frágeis em 

relação a predação. 
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7. ANEXO  
 

Tabela 3: Desempenho de produção mês de dezembro de 2016 

Dia 
Total de 
ovos 

Aves 
mortas Ração kg Ovos sujos 

Ovos 
trincados 

Ovos 
quebrados 

Fora do 
Padrão 

1 0 1 0 0 0 0 0 
2 0 0 30 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 30 0 0 0 0 
5 0 1 30 0 0 0 0 
6 0 0 30 0 0 0 0 
7 0 0 30 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 2 30 0 0 0 0 
10 0 0 30 0 0 0 0 
11 9 1 30 0 0 0 0 
12 16 0 0 0 0 0 0 
13 6 1 30 0 0 0 0 
14 18 0 30 0 0 0 0 
15 16 0 30 0 0 0 0 
16 32 3 30 0 0 0 0 
17 35 0 30 0 0 0 0 
18 35 2 30 0 0 0 0 
19 88 0 30 0 0 0 0 
20 107 0 30 1 1 0 0 
21 121 1 30 4 2 4 0 
22 141 1 30 0 14 0 0 
23 152 2 0 2 0 3 0 
24 203 0 0 0 0 8 0 
25 183 0 0 1 0 4 0 
26 312 0 0 7 0 1 0 
27 260 0 0 12 14 3 1 
28 284 15 30 24 12 4 0 
29 319 6 30 29 24 17 0 
30 277 0 0 16 20 5 0 
31 298 1 30 2 21 12 0 

Total  2912 36 630 98 108 61 1 

Na tabela acima é possível visualizar todos os detalhes da produção das codornas no 

mês de dezembro. Os dados foram recolhidos na área avícola do IFB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabela 4: Desempenho de produção mês de janeiro de 2017. 

Dia 
Total de 
ovos 

Aves 
mortas Ração kg Ovos sujos 

Ovos 
trincados 

Ovos 
quebrados 

Fora do 
Padrão 

1 348 0 30 17 32 8 0 
2 367 5 30 22 19 18 0 
3 376 7 30 5 14 25 0 
4 354 6 30 20 23 16 0 
5 408 1 30 23 21 16 0 
6 312 4 0 19 30 2 0 
7 556 6 30 19 39 0 0 
8 443 4 0 19 20 0 0 
9 514 4 30 16 25 2 1 
10 442 0 30 37 17 6 0 
11 511 2 0 22 22 3 0 
12 484 2 30 39 13 28 4 
13 533 0 30 19 44 18 0 
14 623 4 30 23 34 2 0 
15 496 0 0 11 41 10 0 
16 581 1 0 21 27 22 0 
17 534 7 30 26 31 15 0 
18 570 4 30 11 42 13 0 
19 596 6 30 43 24 10 1 
20 531 5 30 22 28 9 1 
21 437 3 0 16 19 6 1 
22 559 0 0 95 39 17 0 
23 589 0 30 110 27 7 0 
24 677 1 30 37 44 8 0 
25 585 0 0 12 38 16 0 
26 570 3 30 11 26 16 2 
27 592 0 0 20 46 24 1 
28 554 2 0 126 18 0 0 
29 540 0 30 31 12 19 0 
30 678 4 30 65 38 24 0 
31 387 1 0 62 30 10 0 

Total 15.747 82 600 1019 883 370 11 

Na tabela acima é possível visualizar todos os detalhes da produção das codornas no 

mês de janeiro. Os dados foram recolhidos na área avícola do IFB. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Tabela 5: Desempenho de produção mês de fevereiro de 2017. 

Dia 
Total de 
ovos 

Aves 
mortas Ração kg Ovos sujos 

Ovos 
trincados 

Ovos 
quebrados 

Fora do 
Padrão 

1 536 2 30 9 28 8 0 
2 627 1 0 85 25 4 3 
3 554 3 30 32 32 0 1 
4 452 3 30 54 18 0 1 
5 513 5 30 104 22 5 1 
6 538 2 30 98 18 5 1 
7 504 0 30 64 19 1 3 
8 525 3 30 5 38 0 0 
9 558 0 0 13 43 2 2 
10 547 2 30 8 42 1 1 
11 370 2 0 22 25 0 2 
12 511 2 30 61 24 10 0 
13 570 1 30 27 31 11 0 
14 497 2 30 10 18 0 0 
15 598 0 0 6 44 9 0 
16 530 4 0 12 31 1 2 
17 543 2 30 33 30 0 0 
18 498 6 30 39 43 5 2 
19 630 0 30 15 41 0 0 
20 629 4 0 21 27 0 0 
21 455 2 30 35 12 0 0 
22 761 4 30 43 27 0 1 
23 503 1 0 47 19 0 2 
24 441 4 30 16 23 0 0 
25 382 6 30 78 19 0 2 
26 342 3 30 49 25 0 1 
27 723 0 0 75 48 0 0 
28 469 4 30 30 25 0 1 

Total:  14806 68 600 1091 796 66 26 

Na tabela acima é possível visualizar todos os detalhes da produção das codornas no 

mês de fevereiro. Os dados foram recolhidos na área avícola do IFB. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 6: Desempenho de produção mês de março de 2017.  

Na tabela acima é possível visualizar todos os detalhes da produção das codornas no 

mês de março feito dia a dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 
Total de 
ovos 

Aves 
Mortas Ração kg  Ovos sujos 

Ovos 
trincados 

Ovos 
quebrados 

Fora do 
Padrão 

1 386 0 0 35 12 0 1 
2 562 1 0 34 21 0 1 
3 699 4 0 61 47 0 1 
4 512 4 30 44 20 0 1 
5 562 4 30 40 42 0 0 
6 586 1 30 57 28 0 0 
7 646 2 0 64 44 0 1 
8 638 0 30 81 37 0 1 
9 683 1 30 49 43 5 0 
10 596 2 0 72 47 0 0 
11 629 1 0 47 22 11 0 
12 601 2 30 42 21 19 0 
13 710 2 0 34 0 13 0 
14 711 0 0 62 0 2 0 
15 666 0 0 75 19 15 1 
16 599 2 0 89 0 4 0 
17 583 1 30 43 29 7 1 
18 617 0 50 308 0 6 1 
19 420 1 30 77 27 0 1 
20 597 2 0 303 48 0 0 

21 682 1 30 94 40 0 0 
22 661 0 0 192 16 6 0 
23 644 2 0 40 17 4 0 
24 690 0 30 50 20 4 1 
25 609 1 80 97 20 0 0 
26 666 0 0 190 35 5 2 
27 634 0 30 82 35 0 0 
28 674 0 0 65 21 6 0 
29 546 2 0 39 23 6 1 
30 384 0                0 10 14 9 0 
31 639 1 60 22 16 13 2 

Total:  18.832 37 530 2.118 764 171 16 



Tabela 7: Desempenho de produção mês de abril de 2017. 

Dia 
Total de 
ovos 

Aves 
Mortas Ração kg  Ovos sujos 

Ovos 
trincados 

Ovos 
quebrados 

Fora do 
Padrão 

1 465 1 0 82 16 7 1 
2 514 1 0 191 24 9 0 
3 718 0 50 261 50 1 0 
4 677 1 0 77 28 11 0 
5 580 2 30 77 54 0 1 
6 560 0 0 18 30 15 0 
7 725 3 0 53 57 17 1 
8 534 0 80 44 18 4 2 
9 503 0 0 100 26 14 0 
10 734 2 0 150 38 8 0 
11 679 0 0 135 26 8 1 
12 613 4 0 158 32 9 2 
13 669 0 0 60 25 7 0 
14 700 0 80 205 41 5 1 
15 608 0 0 108 30 18 0 
16 707 1 0 58 28 17 0 
17 639 0 30 22 21 0 1 
18 697 0 80 247 27 3 1 
19 638 1 0 185 58 8 0 
20 601 1 0 50 23 0 0 
21 655 0 0 84 34 1 0 
22 594 1 0 143 24 2 0 
23 593 1 80 29 29 0 0 
24 641 1 0 22 20 13 0 
25 710 2 0 137 28 3 0 
26 605 0 30 135 32 0 0 

27 *T 763 1 0 171 40 3 0 
28 648 0 60 83 16 10 1 
29 611 1 0 157 38 5 0 
30 476 3 0 70 25 0 0 

Total:  18857 27 520 3312 938 198 12 

Na tabela acima é possível visualizar todos os detalhes da produção das codornas no 

mês de abril feito dia a dia. No dia 27 como já citado nos resultados e discussões, foi 

aplicado vacina para as codornas via água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 8: Desempenho de produção mês de maio de 2017. 

Dia 
Total de 
ovos 

Aves 
Mortas 

Ração 
kg  Ovos sujos 

Ovos 
trincados 

Ovos 
quebrados 

Fora do 
Padrão 

1 712 1   44 52 0 1 
2 709 2 60 28 36 0 0 
3 643 0 30 157 37 6 0 
4 717 0 0 16 41 0 0 
5 636 0 50 74 25 13 3 
6 657 0 0 241 14 1 2 
7 706 1 0 316 18 11 0 
8 383 2 60 33 9 0 0 
9 616 0 0 203 15 20 1 

10 671 0 30 166 30 0 0 
11 678 0 0 171 34 7 1 
12 655 0 30 34 18 2 1 
13 887 1 0 53 33 0 1 
14 388 0 0 22 17 0 1 
15 614 0 0 77 27 0 0 
16 596 0 0 131 23 0 0 
17 734 2 0 73 33 1 1 
18 980 0 0 97 34 23 1 
19 218 0 0 3 13 0 0 
20 712 2 0 63 44 0 1 
21 571 0 30 37 27 0 0 
22 854 0 0 67 9 17 0 
23 392 0 30 44 12 17 2 
24 575 0 0 160 14 48 3 
25 664 0 50 21 12 0 0 
26 677 0 0 50 22 13 1 
27 614 1 60 223 27 4 0 
28 627 0 0 208 26 1 0 
29 476 0 0 174 13 4 0 
30 568 1 0 197 14 5 1 
31 504 0 0 65 28 0 1 

Total:  19.434 13 430 3.248 757 193 22 

Na tabela acima é possível visualizar todos os detalhes da produção das codornas no 

mês de maio feito dia a dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 9: Desempenho de produção mês de junho de 2017. 

Dia 
Total de 
ovos 

Aves 
Mortas Ração kg  Ovos sujos 

Ovos 
trincados 

Ovos 
quebrados 

Fora do 
Padrão 

1 530 0 0 128 19 2 0 
2 576 2 40 80 11 12 0 
3 520 0 0 132 21 1 0 
4 540 2 0 153 20 3 0 
5 604 1 30 157 15 1 0 
6 493 0 0 152 11 2 1 
7 496 1 30 155 12 1 0 
8 614 1 0 83 14 18 0 
9 769 0 30 63 23 6 1 

10 330 2 30 38 4 2 2 
11 343 2 0 90 5 10 0 
12 662 2 0 186 32 0 0 
13 514 2 0 146 7 9 0 
14 323 2 0 61 21 0 0 
15 853 0 0 81 27 0 0 
16 710 2 60 70 27 0 0 
17 640 0 0 146 16 5 0 
18 494 0 0 91 9 2 0 
19 540 2 30 0 4 0 1 
20 481 1 0 0 11 0 0 
21 437 0 0 38 14 2 0 
22 540 2 0 51 11 0 1 
23 326 4 50 11 7 2 1 
24 798 1 0 74 33 0 0 
25 538 2 0 59 19 0 0 
26 500 2 0 89 16 3 1 
27 531 4 0 119 14 2 0 
28 551 0 30 130 26 2 0 
29 469 1 30 38 19 0 0 
30 597 3 0 42 11 4 0 

Total:  16.316 41 360 2.663 1.370 89 8 

Na tabela acima é possível visualizar todos os detalhes da produção das codornas no 

mês de junho feito dia a dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1: Codorna Japonesa. 

 
Fonte:  Arquivo pessoal. 
A figura mostra uma das codornas da espécie japonesa presente no IFB. 
 
Figura 2: Bebedouro e comedouro das codornas. 

 
Fonte:  Arquivo pessoal. 
Na figura é possível visualizar os bebedouros e comedouros para as codornas, de uma 

forma com que as aves consigam alcançar tanto a água, quanto a ração. 



Figura 3: Gaiola das codornas feridas.  

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
Essa gaiola é para as codornas feridas por outras codornas. 
 
Figura 4: Proteção contra os predadores. 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
Na figura é possível visualizar a proteção existente para que não entrem os predadores 
das codornas. 
 



Figura 5: Valores nutricionais da MASTER.  

 
Fonte: Dados secundários. 
Esta figura possibilita a identificação dos valores nutricionais presente na ração das 
codornas.  


