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1  INTRODUÇÃO 
 

Pesquisadores e produtores de animais para abate têm buscado espécies 

alternativas para serem criadas comercialmente, visando oferecer ao mercado novos 

produtos em complementação à produção de frangos, bovinos, suínos e ovinos. 

Uma grande motivação, para tanto, é a crescente demanda por sabores 

diferenciados por parte dos consumidores, e também por praticidade no preparo de 

pratos rápidos. É patente a exigência do mercado em termos de sabor, qualidade 

nutritiva e sanitária dos alimentos, preferindo produtos comprovadamente superiores 

sob estes aspectos, mesmo que apresentem  valores comerciais mais elevados. 

Além do aumento da produtividade e melhoria de índices zootécnicos, a indústria 

avícola adaptou-se a esta tendência, notadamente a partir do século XX (ROSA et 

al., 2000). 

A escolha da codorna para este trabalho deve-se ao fato desta apresentar um 

grande potencial econômico (OLIVEIRA et al., 2005), com características 

interessantes para serem produzidas por pequenas propriedades, tais como as 

chamadas  propriedades familiares ou pequenas glebas (INCRA - Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária, 2006). As codornas transformam subprodutos da 

indústria de óleos vegetais, tais como farelos de soja, canola, girassol entre outros, 

bem como milho e seus subprodutos, não comumente utilizados para alimentação 

humana em nossas condições, em proteína animal de alta qualidade 

(BAUMGARTNER, 1994).  Seu rápido crescimento, semelhante ao dos frangos de 

corte de alta seleção, bem como sua  precocidade na definição da maturidade 

sexual, caracterizada pela idade ao primeiro ovo (42 a 45 dias), pequeno intervalo 

entre gerações (60 a 80 dias), alta taxa de postura (80 a 90 por cento), curto tempo 

de incubação (17 dias), baixo consumo alimentar (25 a 30 gramas/dia), e pequena 

exigência de espaço por ave. Estes fatores indicam que pequenas criações podem 

ser desenvolvidas com um baixo investimento, e favorecem retorno financeiro 

relativamente rápido (PANDA e SINGH, 1990).  

O mercado consumidor tem demonstrado grande aceitação pela carne e ovos 

de codorna, sendo que em muitos países a coturnicultura tem sido desenvolvida 

com estes dois enfoques: corte e postura (JONES et al., 1979; YANNAKOPOULOS 

e TSERVENI-GOUSI, 1986; GUSHIN et al., 1992; BAUMGARTNER, 1994).  
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Em condições adequadas, aves com aptidão para corte e abatidas mais cedo  

apresentam carne altamente palatável, sendo considerada uma fina iguaria (PANDA 

e SINGH, 1990). A carne da codorna permite variados processamentos como 

conservas, defumados e assados de vários tipos, havendo até estudos para sua 

inclusão no cardápio a ser consumido no espaço, por astronautas da Comunidade 

de Estados Independente (GUSHIN et al., 1992). 

No Brasil, o consumo da carne de codorna é muito difundido em alguns 

estados da região Nordeste, devido à semelhança em cor e sabor à  "carne de caça" 

e seu folclórico poder afrodisíaco. Entretanto, nas demais regiões o hábito de 

consumo ainda não está difundido, o que, segundo ARIKI (2000), inibe a expansão 

da exploração da carne desta ave.  

Esta pesquisa foi realizada objetivando detectar, através de variações nas 

áreas das fibras musculares, a influência da debicagem, não debicagem e 

densidade populacional sobre a idade de abate a fim de fornecer subsídios para 

estabelecer a melhor idade de abate em codornas para corte nas nossas condições 

regionais. Foi utilizada uma  técnica laboratorial que permitiu medir a área das fibras 

dos músculos do peito (pectoralis major) e da perna (gastrocnemius)1,  de machos 

de  codornas  selecionadas para corte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 INTERNATIONAL COMMITTEE ON AVIAN ANATOMICAL NOMENCLATURE. Nomina Anatomica 
Avium, New York, World Association of Veterinary Anatomists, 1979. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1  CARACTERÍSTICAS GERAIS 

A codorna pertence à ordem Galliformes, família Phasianidae, subfamília 

perdicinae, gênero Coturnix, espécie C. coturnix. A literatura relata uma grande 

quantidade de espécies silvestres nacionais e exóticas. Para a produção animal, 

atual no Brasil, a espécie que citamos acima é única que apresenta viabilidade 

produtiva, e é comumente conhecida como codorna européia (ORIGEM DAS 

CODORNAS, 2004).  

 A codorna é citada desde a antiguidade como ave migratória na Europa, de 

onde foi levada para a China, Coréia e depois para o Japão. No ano de 1300 d.C. a 

codorna foi domesticada pelos japoneses, pela razão dos machos apresentarem um 

canto melodioso. No Japão, através de cruzamentos, surgiu, por volta do ano de 

1910, a subespécie Coturnix coturnix japonica, conhecida como codorna japonesa 

ou doméstica (REI DA CODORNA, 2004).  

 O que diferencia a codorna européia da codorna japonesa é o peso na 

fase adulta, sendo a primeira a mais utilizada para corte devido ao seu maior peso, 

170 g em média, enquanto a codorna japonesa atinge pesos menores na fase adulta 

(150 g), fato compensado por sua alta postura de ovos (USP, 2006a ).  

De maneira geral, as codornas apresentam grande produção de ovos, 

precocidade sexual, fácil manuseio e carne considerada exótica (USP, 2006b).  

No Brasil, as codornas foram introduzidas pelos imigrantes, principalmente 

os europeus e os japoneses, sendo os últimos os principais responsáveis pela 

produção nacional (USP, 2006c).  

A Codorna Japonesa é a espécie mais difundida no país, sendo linhagem 

de baixo peso e utilizada com o objetivo de produção de ovos. Os animais 

destinados ao abate são as fêmeas em final de postura (ciclo de oito a 12 meses), 

apresentando carcaças pequenas, peso entre 70 e 110 g e carne dura para os 
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padrões de consumo (OLIVEIRA, 2001). Além destas, também são abatidos alguns 

machos que estariam incluídos erroneamente nos lotes por falha no processo de 

sexagem. O erro é percebido entre 25 e 30 dias de vida e é prática entre os 

produtores abatê-los entre 40 e 60 dias. Não obstante a qualidade da carne desses 

machos abatidos mais cedo ser superior à das fêmeas, o retorno financeiro não é 

compensador, pois apesar do consumo alimentar destas aves ser baixo, seu ganho 

de peso também é  (LUCOTTE, 1990; OLIVEIRA, 2001).  

Não se deve confundir essa espécie com a Codorna do Campo (Nothura 

maculosa), encontrada no Brasil, mas não melhorada em sua domesticidade 

(CODORNA, 2005).   

Em 1996, a empresa PERDIGÃO AGROPECUÁRIA realizou a primeira 

importação oficial de matrizes de um tipo de codorna mais pesada selecionada para 

corte. Os animais eram originários da França e o novo tipo começou a ser difundido 

lentamente entre os coturnicultores brasileiros, com o nome de linhagem italiana 

(ALMEIDA, 2001). Segundo este autor o seu fenótipo é semelhante à Coturnix 

coturnix japonica, mas possuem maior tamanho (peso vivo entre 200 e 300 g), 

apresentam uma pequena mancha branca abaixo do bico e produzem ovos com 

peso e tamanho um pouco maiores. As características de maturidade sexual são 

alcançadas com a mesma idade.  
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2.1.1  As codornas como produtoras de carne 

 

Por existirem poucas informações sobre os índices de desempenho destas 

aves, como conversão alimentar, índice de mortalidade, idade ideal de abate e 

rendimento de carcaça, os produtores nacionais de codornas para corte as criam de 

modo empírico, adaptando manejos tradicionais da coturnicultura voltada para a 

produção de ovos. Desta forma são obtidos produtos com qualidades aquém do 

potencial destas aves, dados a rapidez de crescimento e pequena diferença no seu 

tamanho final, características necessárias de linhagem destinada para o abate  

(OLIVEIRA, 2001).  

ALMEIDA (2001) comprovou a superioridade de desempenho da variedade 

italiana, usada para corte no Brasil, em relação à variedade japonesa utilizada para 

a produção de ovos. As codornas italianas apresentaram um melhor aproveitamento 

do alimento que possibilitou maior ganho de peso médio, maior peso semanal de um 

a 49 dias e menor consumo relativo. Esta superioridade de desempenho aumentou 

em função da idade. No abate aos 49 dias as codornas italianas produziram 

carcaças com uma superioridade de peso de 90% quando comparadas às da 

linhagem japonesa. Apresentaram também rendimentos superiores de carcaça 

inteira e partes, à exceção do rendimento de pernas, que foi maior na linhagem 

japonesa.   

Visando a palatabilidade, demais características sensoriais da carne e retorno 

econômico, alguns autores citam que a idade ideal para o abate de codornas de 

corte está entre cinco e seis semanas de idade (TORGES e WEGNER, 1984; 

PANDA et al., 1987), porém OLIVEIRA (2001) encontrou melhores resultados no 

abate às sete semanas. Este autor investigou ainda as exigências protéicas das 

codornas italianas, fornecendo importantes subsídios para a coturnicultura de corte.  

Apesar do excelente potencial da codorna como ave produtora de carne, 

ainda há escassez de informações sobre características zootécnicas importantes 

para a obtenção do seu potencial produtivo máximo. Segundo MARTINS (2002), o 

Brasil carece de programas de melhoramento de codornas desenvolvidos em bases 

técnicas. Os cruzamentos têm-se realizado a partir do material genético disponível, 

ocasionando problemas de depressão pela consangüinidade devido à deficiência de 
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controle e falta de esquemas de seleção adequados, resultando em redução de 

postura, queda de fertilidade e aumento da mortalidade.  

 

 

2.2  DENSIDADE POPULACIONAL E DOMINÂNCIA SOCIAL 

 

Um dos aspectos de maior importância refere-se à densidade populacional, 

uma vez que a viabilidade econômica exige que estas aves sejam criadas em 

gaiolas ou camas comunitárias. Com o objetivo da redução dos custos de produção 

na indústria avícola, há a tendência de se elevar a densidade populacional.  Sabe-se 

que este fator é um dos que mais interfere nos índices produtivos, pois o excesso de 

população faz com que os animais sejam submetidos a estresse pelo desconforto 

físico causado pela falta de espaço (FEDDES et al., 2002). No caso de criações 

comerciais de galinhas poedeiras, à medida que aumenta o número de aves por 

gaiola, também aumenta o efeito deletério sobre o seu desempenho, provocado pela 

pressão de competição por espaço (CAREY e KUO, 1995). Densidades 

populacionais altas resultam em ambiente desfavorável ao bem-estar das aves com 

alterações no desempenho dos lotes, tornando-se um fator de estresse de 

relevantes proporções (STRUWE et al., 1992). Uma queda no desempenho de 

poedeiras comerciais foi observada por ANDERSON et al. (1995), quando o espaço 

de 482 centímetros quadrados por ave foi reduzido para 361 cm2 por ave. Em 1999, 

SILVA et al. sugeriram que a restrição de espaço deve ser evitada, relatando que as 

mortes por agressão atingiram 11% naquela condição de alojamento.  No caso dos 

machos de codorna este fator é agravado, pois a maturidade sexual começa a 

manifestar-se a partir dos 40 dias e a idade ideal de abate é aos 49 dias  

(OLIVEIRA, 2001).  

Com o início da puberdade começa a competição para estabelecimento de 

uma hierarquia de dominância social, caracterizada pelo aumento de interações 

agressivas. Os machos mais fortes impõem-se de forma extremamente violenta 

sobre os mais fracos, limitando, ou mesmo impedindo, o seu acesso ao alimento e à 

bebida, e provocando ferimentos corporais na região do dorso e cabeça que podem 

levar à morte, além de depreciarem as carcaças. Quando sobrevive, o macho 

submisso fica extremamente debilitado, o que se traduz numa acentuada perda de 
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peso (ALMEIDA, 2001). Mesmo os machos dominantes apresentam freqüentemente 

uma diminuição no seu peso, causada pelo excesso de movimento (perseguições e 

brigas).  

O planejamento da distribuição da densidade populacional é diretamente 

relacionado com todos estes aspectos, ou seja, o excesso de animais provoca 

estresse pelo desconforto físico causado pela falta de espaço, o que tende a 

aumentar a agressividade (BERTHELOT et al., 2002). Por outro lado, o emprego de 

densidades populacionais muito baixas eleva o custo de produção, pois faz com que 

as instalações e demais equipamentos sejam subutilizados.  

MURAKAMI e ARIKI (1998) recomendam a densidade de 200 cm2 /ave para 

codornas japonesas de 1 até 45 dias de idade, sem debicagem. Contudo, as 

codornas para corte possuem um tamanho corporal muito maior, razão pela qual 

ALMEIDA (2001) trabalhou com uma densidade de 400 cm2 /ave até aos 49 dias, 

não tendo registrado prejuízos devidos a excesso populacional. Entretanto, não 

foram encontrados na literatura estudos sobre a utilização de densidades superiores; 

levando-se em consideração o comportamento mais dócil desta variedade, é 

possível que a densidade possa ser aumentada sem comprometimento do 

desempenho.  

 

 

2.3  A DEBICAGEM 

 

A prática da debicagem é adotada no manejo de poedeiras comerciais, 

diminuindo o comportamento agressivo e proporcionando um bem-estar mais 

duradouro às aves (KUO et al., 1991). De acordo com CLOUTIER et al. (2000), a 

debicagem é o principal método para evitar a bicagem de penas e o canibalismo na 

indústria avícola.  

Entretanto, segundo GENTLE (1986), há controvérsias quanto à utilização 

deste manejo, pois ambientalistas o vêem como uma mutilação dolorosa para a ave 

e que prejudica a ingestão de alimento. Por outro lado, os produtores consideram 

seu uso em aves jovens como um procedimento indispensável para a redução do 

canibalismo, melhorando assim a produtividade e contribuindo para o bem-estar das 

aves.   
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Em 1990, CRAIG e LEE testaram várias linhagens de poedeiras comerciais 

debicadas ou não e constataram que algumas linhagens não se beneficiaram com a 

debicagem porque não acarretando qualquer prejuízo à produtividade. Porém em 

outras linhagens, a debicagem tornou-se uma medida profilática de rotina. 

CUNNINGHAM (1992) acrescenta que, embora a debicagem tenha um efeito 

estressante para a ave por alguns dias, seu benefício na redução do canibalismo é 

importante na produção de poedeiras. De acordo com LEANDRO et al. (2005), 

criadores de codornas japonesas com objetivo de postura estão adotando a 

debicagem como prática de manejo semelhante à criação de galinhas poedeiras 

comerciais.  

 

 

2.4  A MUSCULATURA  

 

Os tecidos musculares são constituídos por células alongadas, denominadas 

fibras musculares, as quais são envolvidas individualmente e em grupo por tecido 

conjuntivo. 

Conforme as características morfológicas e funcionais distinguem-se três 

tipos de tecido muscular. O músculo liso é formado por aglomerados de células 

fusiformes que não possuem estrias transversais. Seu processo de contração é lento 

e não é sujeito ao controle voluntário. O músculo estriado esquelético é formado por 

feixes de células cilíndricas, longas e multinucleadas que apresentam estrias 

transversais. Tem contração rápida e é sujeito ao controle voluntário. O músculo 

estriado cardíaco também apresenta estrias transversais e é formado por células 

alongadas e ramificadas, que se unem longitudinalmente às células vizinhas. 

Apresenta contração involuntária e rítmica. 

Os músculos esqueléticos são unidades do sistema muscular que podem 

estar diretamente ligados a ossos, mas que, em alguns casos, também se ligam às 

cartilagens, fáscias e pele (GUIMARÃES e ADELL,  1995). 

 Constituem a maior porção (35 a 65%) do peso da carcaça (ROÇA, [2004?]).   

O músculo esquelético é envolto por uma camada de fáscia densa 

denominada de epimísio. Abaixo desta, encontra-se uma camada mais frouxa, o 

perimísio, que envolve os feixes nos quais as fibras estão agrupadas.   
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Por fim a  fibra muscular é envolta por uma fina camada de tecido conjuntivo 

denominada de endomísio (Figura 1).  

 

 

  
 
 
FIGURA 1 – Seção transversal de um músculo esquelético. FONTE: JUNQUEIRA & CARNEIRO, 
2004. Organização do músculo estriado esquelético, p. 185. 
 

 

Estes componentes de tecido conjuntivo se fundem em cada uma das 

extremidades do ventre muscular, formando os tendões pelos quais o músculo se 

fixa nos ossos (DYCE et al., 1990). 

As fibras nervosas e vasos sanguíneos que irrigam o músculo esquelético 

acompanham os septos de tecido conjuntivo a partir do epimísio e se ramificam até 

atingir cada fibra muscular. As arteríolas e vênulas são orientadas transversalmente 

em relação às fibras musculares e a maioria dos capilares são arranjados 

paralelamente ao eixo longitudinal das fibras.  
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Uma fibra muscular estriada esquelética típica mede entre um e 40 milímetros 

de comprimento e possui de 10 a 100 micrômetros de diâmetro, dependendo da 

espécie animal e do músculo examinado (GUIMARÃES e ADELL, 1995). Cada fibra 

contém de 1000 a 2000 miofibrilas, imersas em um semi-fluído citoplasmático, o 

sarcoplasma. 

 

 

2.4.1  Origem das fibras musculares 

 

O desenvolvimento da musculatura esquelética em aves ocorre no período 

embrionário, quando um número de células precursoras é determinado a expressar 

genes músculo-específicos (CHRIST e BRAND-SABERI, 2002) e no período pós-

eclosão, quando ocorre a hipertrofia das fibras musculares, por meio de acréscimo 

de proteína e núcleos originados da proliferação e fusão de células satélites (MOSS, 

1968). 

  

 

2.4.2  Tipos de fibras musculares esqueléticas 

 

Nos aspectos energético, morfológico, fisiológico e histoquímico, destacamos 

três tipos de fibras musculares esqueléticas: as fibras vermelhas, que apresentam 

alto conteúdo de citocromo e mioglobina, razão da cor característica. Retiram 

energia através de processos de oxidação fosforilativa, possuindo, portanto grande 

quantidade de mitocôndrias. Sua contração é lenta e são encontradas na coxa e asa 

das aves; as fibras brancas, que contém baixo teor de citocromo, mioglobina e 

menos mitocôndrias que as fibras vermelhas. Utilizam energia obtida por meio de 

processos de glicólise. São  e têm contração rápida, encontradas nos músculos 

peitorais das aves (SMITH e FLETCHER, 1988; SAMS e JANKY, 1990; ONO et al., 

1992); e as fibras intermediárias, que possuem características intermediárias entre 

os dois primeiros tipos. Um sistema de classificação simples e ainda utilizado foi 

proposto por PETER et al. (1972), que as denominou como tipo I – com velocidade 

de contração lenta e metabolismo oxidativo, tipo IIA – com velocidade de contração 
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rápida e metabolismo oxidativo-glicolítico e tipo IIB – com velocidade de contração 

rápida e metabolismo glicolítico.  

Conversões entre tipos de fibras são observadas no período pós-nascimento 

de galináceos, pois a composição quanto ao tipo de fibra não é estática neste 

período (ONO et al., 1992). Desafios do ambiente, como atividade física intensa e 

prolongada podem induzir a conversão de fibras de contração rápida para lenta 

(GOLLNICK et al., 1983). ROSSER et al. (1996) comparando espécies de aves 

observaram que somente os galináceos e o avestruz apresentam o músculo peitoral 

formado somente por fibras glicolíticas e de contração rápida. As aves migratórias 

apresentam neste músculo fibras oxidativo-glicolíticas de contração rápida, porque 

necessitam de contrações rápidas por longos períodos (SHEUERMANN et al. 2004). 

 

 

2.4.3  Número de fibras musculares 

 

Considerando que o maior componente do músculo são as fibras musculares, 

a taxa de crescimento pós-natal ou após a eclosão é determinada pelo número de 

fibras musculares e pelo seu crescimento individual. 

O número de fibras musculares é determinado por fatores genéticos e 

ambientais, que são capazes de influenciar a miogênese durante a formação 

embrionária (REHFELDT et al., 2000). O aumento da musculatura de frangos foi 

induzido por McCORMICK e SCHULTZ (1992), colocando peso nas asas. 

Formaram-se várias fibras musculares de pequena dimensão no músculo Anterior 

latissimus dorsi. As fibras localizavam-se no endomísio, separadas das fibras 

maduras e continham muitos núcleos, indicando assim que eram fibras 

neoformadas. Tal fato foi também relatado por CHEREL et al. (1994), quando 

compararam o desenvolvimento das fibras musculares em linhagens de perus de 

alto e baixo peso corporal. A linhagem de alto peso corporal teve um aumento do 

número de fibras musculares relacionado com a idade, sendo o aumento, por meio 

de análise imunocitoquímica, atribuído a fibras neoformadas. Em galinhas de 

postura de diferentes linhagens, BURKE e HENRY (1997) relataram a interação 

entre genótipo e meio ambiente embrionário  e que estes fatores afetam a 

proliferação de mioblastos e sua diferenciação. No tocante ao número de fibras, 
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relataram que no músculo semimembranoso,  o número manteve-se praticamente o 

mesmo nos dias quatro e sete pós-eclosão. Ainda, segundo estes autores, os 

programas de seleção utilizados por várias gerações de animais produtores de carne 

originaram linhagens com mais músculos, afetando consequentemente o número e 

ou o tamanho de fibras musculares. 

FOWLER et al. (1980) compararam o aumento do peso e o total em DNA, 

RNA e conteúdo protéico dos músculos peitoral e supracoracóide de uma linhagem 

de codorna japonesa selecionada com uma linhagem não selecionada. Os autores 

descreveram um aumento de peso muscular significante aos 10, 23 e 56 dias de 

idade na linhagem selecionada, creditando que a diferença foi causada pelo 

aumento do comprimento do músculo e de sua área de secção transversal. 

DWYER et al. (1993) demonstraram que suínos que crescem mais 

rapidamente têm maior número de fibras musculares. 

MOREIRA et al. (2000) avaliaram a hipertrofia de fibras musculares em 

novilhas Nelore, após a aplicação de somatotropina. Os autores retiraram amostras 

do músculo semitendinoso, obtendo cortes de 10 µm de espessura, que foram 

submetidos a técnicas histoenzimológicas que as diferenciaram em SO (slow 

oxidative), de contração lenta e metabolismo oxidativo, FOG (fast oxidative 

glycolitic), fibras de contração rápida e de metabolismo oxidativo-glicolítico e FG (fast 

glycolitic), de contração rápida e de metabolismo glicolítico. Na avaliação do grau de 

hipertrofia das fibras, utilizando um sistema de análise de imagens computadorizada, 

concluíram que o tratamento aumentava a hipertrofia das fibras em razão da idade, 

não melhorando o ganho de peso ou precocidade reprodutiva. 

MOSS (1968) avaliou a relação entre a dimensão das fibras e o número dos 

núcleos durante o crescimento de músculos esqueléticos em frangos. Utilizando 

cortes transversais dos músculos peitoral e gastrocnêmio, de aves de duas raças 

(New Hamphsire e White Leghorn) abatidas em oito idades seriadas (zero, quatro, 

oito, 16, 32, 66, 128 e 266 dias)  mensurou o diâmetro de 100 fibras de cada corte, 

obtendo a sua média. Relatou que o peso dos músculos peitoral e gastrocnêmio, no 

intervalo de zero a 266 dias, aumentou  300 a 600 vezes e 40 a 90 vezes, 

respectivamente, dependendo das raças e sexos avaliados e que a média das áreas 

transversais das fibras aumentaram proporcionalmente ao número de núcleos 

(estimados por determinação de DNA). Neste experimento, o autor relatou que a 
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soma das áreas transversais das fibras do músculo peitoral, seccionadas 

transversalmente, aumentaram na proporção de dois terços do peso total do 

músculo, sugerindo que o comprimento e diâmetro das fibras mantêm uma taxa 

constante no crescimento do animal. A mesma relação foi descrita para o músculo 

gastrocnêmio. 

Estudos comparativos como os citados não são realizados rotineiramente 

com o músculo peitoral, pois  a diversidade de orientações de seus feixes 

musculares dificultam a obtenção e confecção de cortes histológicos transversais 

homogêneos. SCHEUERMANN et al. (2004) observaram que linhagens galináceas 

de corte apresentaram duas vezes mais fibras que as galinhas de postura. Para 

minimizar a dificuldade de avaliação em relação à orientação das fibras no músculo 

peitoral, estes autores propuseram um padrão de corte anatômico para obtenção de 

cortes histológicos transversais (Figura 2). Neste trabalho também foi relatado que 

as propriedades histoquímicas e bioquímicas do músculo, como o tipo de fibra e sua 

área, podem influenciar a qualidade da carne devido aos efeitos no metabolismo 

antes e depois do abate. 
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FIGURA 2 – Padrão de corte para o músculo peitoral de frangos - Adaptado de: SCHEUERMANN, G. 
N.; BILGILI, S. F.; MULVANEY, D. R. Comparison of chicken genotypes: myofiber number in 
pectoralis muscle and myostatin ontogeny. Poultry science, 83, 2004, p. 3 
 

 

ONO et al., em 1992, relataram a relação entre o crescimento muscular e o 

crescimento dos diferentes tipos de fibras musculares nos frangos de corte de uma a 

35 semanas de vida. Os músculos estudados foram o músculo longo do pescoço 

(Longus colli dorsalis), o músculo peitoral (Pectoralis), o músculo íliotibial lateral 

(Iliotibialis lateralis) e o femorotibial médio (Femorotibialis medius). Estes músculos 

apresentaram diferentes taxas de crescimento, sendo o maior crescimento relativo o 

do músculo íliotibial lateral (123 vezes) e o menor, o do músculo longo do pescoço 

(63 vezes), o que indica que o crescimento dos músculos do membro pélvico é 

maior do que as outras partes do corpo. O trabalho mostrou que cada fibra tem o 
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seu próprio ritmo de crescimento e que as fibras musculares esqueléticas 

acompanham a taxa de crescimento do membro onde estão alocadas. Os autores 

relataram também que o alongamento das fibras musculares cessa em 15 semanas 

de idade, quando se interrompe o crescimento ósseo. Entretanto, o aumento do 

diâmetro das fibras musculares nos frangos continua até a idade de 35 semanas, 

sendo que a taxa de aumento varia conforma o músculo e o tipo de fibra muscular, 

pois os aumentos ocorreram em fibras do tipo IIB dos membros pélvicos. 

A seleção para ganho de peso tem efeito no aumento da área transversal das 

fibras e esta variável pode ser incluída nos programas de seleção (ABERLE et al., 

1978; BURKE e HENRY, 1997; SCHEUERMANN et al., 2004). Em 1995, 

STICKLAND utilizou este parâmetro em suínos  e relatou que os animais 

selecionados para maior área transversal apresentaram maior área do músculo, 

menor número total de fibras e piora na qualidade de carne quando comparados aos 

animais selecionados para menor área de fibras. Este autor presume que o aumento 

na espessura das fibras limita o suprimento de energia e oxigênio devido à redução 

da densidade capilar. Também considera que haja uma dificuldade na eliminação de 

resíduos de metabolismo como CO2 e lactato no período pré-abate. Se o argumento 

for aplicado para aves, o aumento da área transversal das fibras pode implicar no 

aparecimento de carne com “PSE”.  

 

 

2.5  PSE 

 

O termo PSE é acrônimo das palavras “Pale, Soft e Exsudative”, que 

identificam, segundo tradução, carnes com características pálidas, flácidas  e 

exsudativas. Há mais de quatro décadas o PSE representa um problema para a 

indústria de carne suína. Somente nos últimos anos sua ocorrência em aves ganhou 

relevância pelo rápido crescimento da produção de industrializados de carnes de 

aves e os problemas observados com a coesividade, suculência e rendimento. 

Quando o rigor mortis se instala, ocorre queda do pH, devido à produção do 

ácido lático causada pela glicólise anaeróbica. Esta é instalada imediatamente após 

o abate gerando pH muscular ácido, enquanto a carcaça ainda se encontra quente, 

causando desnaturação de proteínas e comprometendo as propriedades das carnes, 
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reduzindo o rendimento, e por conseqüência, levando a perdas econômicas (OLIVO, 

2004). 

O banho com água, acompanhado de ventilação imediatamente antes do 

abate dos frangos tem a função de garantir maior tempo de homeostase, retardando 

a instalação do PSE (GUARNIERI et al., 2004). 

 

 

2.6  O MÚSCULO PEITORAL 

 

 É o maior músculo do corpo da ave, formando em parte, a massa carnosa do 

peito. São descritas três divisões: parte torácica, compondo a maior massa 

muscular; parte propatagial, associada com o tendão do tensor propatagial; e parte 

abdominal. É o maior músculo do vôo e imprime potência ao movimento rítmico do 

bater de asas.  

 

 

2.6.1  Parte torácica do músculo peitoral 

 

A origem é extensa e inclui o osso esterno, os processos xifóides caudais, 

clavícula, osso coracóide e uma ou mais costelas esternais. A inserção se realiza 

por uma aponeurose na face ventral da crista deltóidea do úmero.  Encontra-se 

frequentemente uma inserção profunda por aponeurose na crista bicipital deste 

osso. 

 

 

2.6.2  Ação do músculo peitoral 

 

Traciona a asa cranialmente a abaixa a borda de comando da asa inteira. A 

parte torácica do músculo peitoral é o maior componente muscular da força do 

movimento de descida quando do bater de asas. 
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2.6.3  Partes propatagiais longa e curta do músculo peitoral 

 

Os feixes propatagiais estendem-se até o propatágio e são contínuos com os 

tendões de inserção do músculo tensor propatagial longo e curto, que forma a 

margem muscular cranial da articulação da escápula. Estes feixes têm origem na 

superfície da parte torácica proximal à sua inserção sobre o úmero. 

 

 

2.6.4  Parte abdominal do músculo peitoral 

 

A parte abdominal do músculo peitoral é representada por um feixe cutâneo 

inserido na margem apouneurótica caudolateral da parte torácica. 

 

 

2.7  O MÚSCULO GASTROCNÊMIO 

 

É o mais longo e potente dos músculos da perna e possui três cabeças, duas 

do fêmur e uma da tíbia.  

 

 

2.7.1  Ação do músculo gastrocnêmio 

 

Realiza a extensão da articulação intertársica (tarsometatarso) e influencia a 

flexão plantar dos dedos. 

 

 

2.7.2  Parte lateral (cabeça lateral) do músculo gastrocnêmio 

 

Tem como origem um curto tendão da face lateral da base do côndilo lateral 

do fêmur. O ventre se posiciona caudolateralmente na perna e forma um aspecto 

lateral do tendão comum, que atravessa a face caudal da articulação intertársica  e 

se insere no hipotarso (crista calcânea). 
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2.7.3  Parte média (cabeça média) do músculo gastrocnêmio 

 

O ventre posiciona-se no aspecto medial da área poplítea. Tem origem no 

côndilo medial do fêmur. Sua inserção é contínua no tendão comum. 

 

 

2.7.4  Parte interna (cabeça medial) do músculo gastrocnêmio 

 

O ventre forma a maior parte do aspecto caudomedial da perna e se insere 

distalmente, formando a parte medial do tendão comum. 
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3  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1  DOS ANIMAIS 

 

Foram utilizados 536 machos de codornas (Coturnix coturnix japonica), da 

variedade para corte denominada comercialmente de “Linhagem Italiana”    

adquiridos com um dia de idade  no incubatório da GRANJA SUZUKI, localizada no 

município de Itaquera, São Paulo -  SP.  

O experimento foi realizado em duas fases: Fase I - Criação das aves de zero  

a 56 dias, nos meses de novembro de 2005 a janeiro de 2006; Fase II - Análises 

Laboratoriais. 

 

Fase I: As aves foram criadas nas instalações do Setor de Animais 

Alternativos da Estação Experimental do Canguiri (Fazenda Canguiri) /  

Universidade Federal do Paraná, localizada no município de Pinhais – Paraná, 

latitude de 25º23’30” S e longitude de 49°07’30” W (DISPERATI et al., 2000).  

Foi utilizado um galpão semi-aberto de alvenaria, com as laterais fechadas 

por tela de duas malhas por polegada e cortina plástica própria para aviário. A  área 

interna útil do galpão foi dividida em 24 boxes de 1,0 X 0,5 metros. Os boxes foram 

confeccionados com placas de cimento amianto, madeira e tela para viveiro de 

passarinhos. Na  parte inferior do box,  do chão até a altura de 30 centímetros, foram 

utilizadas placas de cimento amianto. Daí até a altura de 1,80 m utilizou-se armação 

de madeira fixada ao solo, sendo a tela de passarinho presa a esta armação. Os 

boxes foram providos com campânula elétrica com lâmpada de 200 watts, cama de 

maravalha, comedouro tipo bandeja (infantil) e bebedouro tipo copo de pressão 

(infantil) com capacidade para 500 mililitros de água. A área de acesso das aves à 

água nos bebedouros foi  reduzida com bolinhas de vidro (bolas de gude) durante os 

primeiros sete dias de vida,  para evitar a mortalidade por afogamento. Aos sete dias 

de idade os comedouros tipo bandeja foram substituídos por comedouros tubulares 

com capacidade para três quilos de ração farelada. Foram abastecidos  três vezes 

por semana com ração suficiente para manter sobra nos pratos. Duas vezes ao dia 

os comedouros eram rodados para que as aves pudessem ter acesso a  alimento 
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“fresco”. Aos 15 dias os bebedouros foram substituídos por bebedouros para 

pintinhos de frango corte, conhecidos comercialmente como “tipo satélite”, cuja 

abertura também foi reduzida por bolas de gude até os 21 dias de idade das aves. 

Durante toda a fase I do  experimento, os bebedouros foram lavados duas vezes ao 

dia, e desinfetados com amônia quaternária a cada sete dias. As campânulas 

permaneceram ligadas 24 horas por dia até os 21 dias de idade.  

Ao chegarem, os pintinhos foram retirados das caixas de transporte, avaliados 

em seus aspectos gerais, efetuando-se o descarte dos inviáveis. Foram distribuídos 

de forma aleatória nos boxes, de acordo com o respectivo tratamento. Usou-se um 

delineamento experimental inteiramente ao acaso, em esquema fatorial 3 x 2, 

utilizando-se três densidades populacionais (150, 250 e 350 cm2/ave) e duas 

práticas de manejo (aves debicadas - AD, e aves não debicadas – AND), totalizando 

6 tratamentos, com quatro repetições (boxes). O número de aves por box está 

apresentado na Tabela 1. 

 

TABELA 1 - NÚMERO DE AVES ALOJADAS POR BOX, DE ACORDO COM O TRATAMENTO 
EXPERIMENTAL 

 
 Densidades populacionais (cm²/ave) 

Manejo 150 250 350 

AD 33 20 14 

AND 33 20 14 

 

 

 

Os animais permaneceram durante toda a fase experimental nas instalações 

descritas. Praticou-se a debicagem quando as aves estavam com 21 dias de idade. 

Optou-se por esta idade pela  facilidade do manejo e pela segurança na 

identificação de erro de sexagem. 

Foram controlados semanalmente o peso das aves, o consumo de ração e a 

mortalidade em cada box. Para manter inalterado o espaço físico disponível dentro 

dos boxes, cada ave morta ou abatida foi substituída por um pedaço de tijolo de 

argila, medindo o espaço médio ocupado por  cada ave. Deste modo garantiu-se 

que a densidade populacional se mantivesse constante. 
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A partir dos 35 dias de idade foi sorteada semanalmente uma ave por box 

(quatro por cada tratamento) para ser abatida e processada para a Fase II. O 

mesmo processamento foi feito para as idades de 42, 49 e 56 dias. 

 

Fase II: Esta fase foi desenvolvida no Setor de Ciências Biológicas, Campus 

Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná - Curitiba - Paraná, nos 

laboratórios dos Departamentos de Anatomia, Biologia Celular e Genética, durante o   

período de 02 de dezembro de 2005 a 31 de março de 2006. 

Ao completar 35 dias de idade foi retirada aleatoriamente uma ave de cada 

box, identificada com anilha plástica numerada presa ao pé esquerdo e em seguida 

colocada em caixa plástica própria para transporte de aves. As caixas foram 

colocadas  em automóvel e transportadas por uma distância de 20 quilômetros  até o 

Setor de Ciências Biológicas. Após a chegada as aves permaneceram em descanso 

por um período de uma hora.  

Após o descanso verificou-se o peso vivo de cada animal em balança 

eletrônica  com capacidade para 3 kg e variação de 0,5 gramas. O abate foi 

realizado por degola completa com tesoura, seccionando a coluna cervical entre os 

ossos occipital e atlas, sendo as aves abatidas sangradas por dois minutos, 

conforme descrito por ALMEIDA et al. (2001)  e OLIVEIRA et al. (2005), Em seguida, 

procedeu-se a depena manual e a seco das aves. Após a depena, as aves foram 

evisceradas a seco, e iniciou-se a retirada das amostras dos músculos do peito e da 

coxa. Para a retirada do músculo peitoral maior foi realizado o rebatimento da pele 

do peito em direção cranial com o objetivo de facilitar a observação das fibras 

musculares. Ainda com o músculo fixado ao osso, um bloco de tecido com 

dimensões aproximadas de 2,0 x 1,5 x 1,0 cm foi retirado da porção cranial 

esquerda do tórax de cada ave. As incisões foram realizadas de forma que o bloco 

de tecido tivesse a orientação longitudinal às fibras musculares, seguindo uma 

adaptação do modelo utilizado por SCHEURMANN et al. (2004) em frangos de 

corte. Dessa maneira foi possível fazer a precisa orientação dos blocos de músculos 

para inclusão e obtenção de cortes histológicos transversais (Figura 3). 
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A B 

FIGURA 3 – Retirada da porção do músculo peitoral  - Área do músculo a ser retirada (A). Bloco de 
tecido retirado do músculo peitoral (B) 
  

 

Esta amostra foi então identificada com fio de sutura com a respectiva 

numeração recebida no galpão e em seguida colocada em frasco com conservante e 

fixador de Bouin, para posterior processamento do material para confecção das 

lâminas com cortes transversais, as quais foram lidas pelo programa de medição da 

área das fibras musculares. 

Para o músculo da perna, procedeu-se de modo similar. Imediatamente após 

a depena, a pele entre o tronco e o membro pélvico esquerdo foi incisada com bisturi 

e, por tração lateral, a articulação do quadril foi luxada e o membro pélvico separado 

do tronco com o auxílio de uma tesoura de trinchamento.  

 A seguir, a cabeça lateral do músculo gastrocnêmio foi rebatida por 

dissecação romba e separada do membro por meio de  incisões na sua origem e 

inserção (Figura 4).  
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FIGURA 4 - Dissecação da cabeça lateral do músculo gastrocnêmio do membro pélvico esquerdo 
 

 

3.2  PREPARO DAS LÂMINAS 

 

Os fragmentos musculares (a porção do músculo peitoral maior e a cabeça 

lateral do músculo gastrocnêmico) de cada ave abatida foram então acondicionados 

em frascos contendo solução fixadora (Líquido de Bouin), e identificados com a 

idade do abate e o número da anilha correspondente ao box em que a ave estava 

alojada. 

No dia seguinte ao abate, os fragmentos musculares foram submetidos a 

processamento histológico objetivando sua desidratação, diafanização, inclusão em 

parafina, microtomia em sentido transversal às fibras, com regulagem para obtenção 

de cortes com espessura de 7 µm,  montagem em lâmina e coloração. 
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As lâminas foram montadas de forma que contivessem um corte do músculo 

peitoral maior e, ao lado deste, um corte do músculo gastrocnêmio da mesma ave. 

Os cortes foram submetidos à coloração de Fast Green®2, a fim de se obter uma 

melhor visualização dos contornos das fibras musculares que possibilitassem o 

dimensionamento microscópico das mesmas.   

 

 

3.3  CAPTAÇÃO DAS IMAGENS E DIMENSIONAMENTO DAS FIBRAS 
MUSCULARES 

 

Utilizando um microscópio marca American Optical-Spencer, bi-ocular, com 

sistema de captação de imagens, no aumento de 450X, com iluminação de 5X,  

acoplado a uma câmera fotográfica digital Sony DSC-W5, Cyber-Shot 5.1 mega 

pixels, 2,4X Zoom, na resolução de 1 megapixel, foram realizadas micrografias dos 

campos mais regulares de cada corte muscular. As micrografias foram identificadas 

com os dados dos respectivos cortes musculares, catalogados com as letras P ou G, 

indicando se o fragmento muscular pertencia ao músculo peitoral maior ou ao 

músculo gastrocnêmio, respectivamente, seguidas da idade em que foi realizado o 

abate e do número do box a que as aves pertenciam. 

As imagens capturadas digitalmente foram submetidas ao programa 

computacional Adobe® Photoshop® 7.03 para adaptá-las a uma escala de coloração 

em tons de cinza. Na seqüência, as imagens foram analisadas pelo programa 

computacional Image Tool® 3.0 for Windows4, que mediu a área transversal das 

fibras musculares escolhidas de cada campo fotografado. A escolha das fibras levou 

em conta a regularidade dos seus contornos (Figura 5). As fibras que se 

apresentaram íntegras e com tecido conjuntivo (endomísio) separando-as 

integralmente das fibras vizinhas foram marcadas e dimensionadas pelo programa 

computacional, evitando-se assim que fossem dimensionadas duas ou mais fibras 

ao invés da desejada aferição individual. Esta atitude fez com que o número de 

fibras viáveis a serem dimensionadas variasse de corte para corte.  

                                                
2 Fast Green - C57H34N3 O14S59Na7 – Sigma  Laboratories, St. Louis USA, 
3 Adobe Systems Incorporated 
4 University of Texas Health Science Center, San Antonio, USA 
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A B 

FIGURA 5 – Preparação digital das imagens - Fotomicrografias da seção transversal da cabeça 
lateral do músculo gastrocnêmio do membro pélvico esquerdo de uma codorna abatida aos 49 dias 
alojada submetida à debicagem e alojada em densidade de 250 cm2/ave. Corte submetido à 
coloração Fast Green (A), e após a adaptação à escala de cinza, realizada pelo programa 
computacional Adobe® Photoshop® 7,0 (B). Fibra muscular em corte transversal (�); endomísio (����). 
Escala = 20 µm.  
 

 

Para a calibração do programa computacional Image Tool® foi utilizada uma 

escala micrométrica em lâmina de vidro (Baush&Lomb 0,1 mm a 0,01 mm),  

fotografada sob os mesmos padrões dos cortes musculares. A imagem foi 

submetida ao programa Image Tool®, que mensurou em 10 µm a distância entre as 

barras seqüenciais da escala. Utilizando esta alternativa de medida como padrão, o 

programa computacional dimensionou as áreas das fibras musculares em 

micrômetros. 
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3.4  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

As variáveis analisadas foram área média das fibras do músculo peitoral 

maior, do músculo gastrocnêmio e o peso vivo das aves. Foram investigados os 

efeitos de densidade populacional, debicagem e não debicagem e sua interação 

através de uma análise de variância para um delineamento inteiramente 

casualizado, em esquema fatorial 3 x 2 com quatro repetições em cada uma das 

quatro idades de abate. Os contrastes de médias foram realizados pelo teste de 

Tukey. Nos casos em que não se constatou efeito dos fatores citados acima foi 

investigado o efeito de idade de abate, através de análise de variância simples para 

quatro idades com 24 repetições. 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

Os músculos peitoral maior e gastrocnêmio foram utilizados por constituírem 

as partes mais nobres da carcaça dos animais e também pela facilidade na 

identificação, coleta e processamentos laboratoriais.  

 

4.1  MÚSCULO PEITORAL 

 

As imagens das fibras do músculo peitoral das aves abatidas aos 35, 42, 49 e 

56 dias estão apresentadas nas Figuras 6 a 9.  

 
 

 

  

AD AND 
 
FIGURA 6 - Fotomicrografias de fibras do músculo peitoral de machos de codorna abatidos aos 35 
dias - Cortes de músculo peitoral de machos de codornas abatidos aos 35 dias submetidos à 
debicagem (AD) e não debicados (AND) submetidos à densidade populacional de 150 cm2/ave. Fibra 
muscular em corte transversal (�); endomísio (����). Escala = 20 µm.  
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AD AND 
 
FIGURA 7 - Fotomicrografias de fibras do músculo peitoral de machos de codorna abatidos aos 42 
dias - Cortes de músculo peitoral de machos de codornas abatidos aos 42 dias submetidos à 
debicagem (AD) e não debicados (AND) submetidos à densidade populacional de 150 cm2/ave. Fibra 
muscular em corte transversal (�); endomísio (����). Escala = 20 µm.  
 
 
 

 

 

  

AD 
AND 
 

FIGURA 8 - Fotomicrografias de fibras do músculo peitoral de machos de codorna abatidos aos 49 
dias - Cortes de músculo peitoral de machos de codornas abatidos aos 49 dias submetidos à 
debicagem (AD) e não debicados (AND) submetidos à densidade populacional de 150 cm2/ave. Fibra 
muscular em corte transversal (�); endomísio (����). Escala = 20 µm.  
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AD AND 
 
FIGURA 9 - Fotomicrografias de fibras do músculo peitoral de machos de codorna abatidos aos 56 
dias - Cortes de músculo peitoral de machos de codornas abatidos aos 56 dias submetidos à 
debicagem (AD) e não debicados (AND) submetidos à densidade populacional de 150 cm2/ave. Fibra 
muscular em corte transversal (�); endomísio (����). Escala = 20 µm.  
 

 

As médias das áreas das fibras do músculo peitoral maior relacionadas com 

as densidades estudadas (150, 250 e 350 cm2/ave) e com os  manejos (debicagem 

e sem debicagem) analisadas nas idades de 35, 42, 49 e 56 dias estão 

apresentadas nas Tabelas 2 a 5.  

 

 
TABELA 2 – ÁREAS DE FIBRAS DO MÚSCULO PEITORAL DE MACHOS DE CODORNAS AOS 35 

DIAS DE IDADE SUBMETIDOS A TRÊS DENSIDADES E DOIS MANEJOS 
 
 Densidades  
Manejos 150 250 350 média 

Debicados 248,545  ± 29,979 234,443 ± 79,994 207,338 ± 39,595 230,108ª 

Não debicados 168,010 ± 25,7074 192,078 ± 34,189 204,560 ± 10,814 188,216b 

média 208,278 213,260 205,949  

CV = 0,2212 
Letras minúsculas diferentes indicam diferenças significativas(p<0,005) entre médias de manejo 
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TABELA 3 – ÁREAS DE FIBRAS DO MÚSCULO PEITORAL DE MACHOS DE CODORNAS AOS 42 
DIAS DE IDADE SUBMETIDOS A TRÊS DENSIDADES E DOIS MANEJOS 

 
 Densidades  

Manejos 150 250 350 média 

Debicados 235,458 ± 56,783 234,938 ± 41,057 255,425 ± 22,721 241,940 

Não debicados 299,810 ± 90,721 204,663 ± 56,583 250,685 ± 50,543 251,719 

média 267,634 219,800 253,055  

CV = 0,2360 
 
 
 
TABELA 4 – ÁREAS DE FIBRAS DO MÚSCULO PEITORAL DE MACHOS DE CODORNAS AOS 49 

DIAS DE IDADE SUBMETIDOS A TRÊS DENSIDADES E DOIS MANEJOS 
 

 Densidades  

Manejos 150 250 350 média 

Debicados 260,875 ± 22,539 257,013 ± 40,448 244,728 ± 42,528 254,205 

Não debicados 263,578 ± 27,556 251,36 ± 56,439 244,353 ± 60,804 253,097 

média 262,226 254,186 244,540  

CV = 0,1562 
 
 
 
TABELA 5 – ÁREAS DE FIBRAS DO MÚSCULO PEITORAL DE MACHOS DE CODORNAS AOS 56 

DIAS DE IDADE SUBMETIDOS A TRÊS DENSIDADES E DOIS MANEJOS 
 

 Densidade  

Manejos 150 250 350 média 

Debicados 247,398 ± 25,294 263,493 ± 37,007 234,945 ± 10,627 248,612 

Não debicados 228,585 ± 66,110 249,620 ± 78,933 258,388 ± 8,775 245,531 

média 237,991 256,556 246,666  

CV = 0,1729 
 

 

Aos 35 dias a média das áreas das fibras do músculo peitoral maior das aves 

submetidas à debicagem foi maior (p = 0,0251) que as aves não debicadas. Nesta 

idade observa-se o início da competição para estabelecimento de dominância social 

e a debicagem diminuiu os efeitos da agressividade natural, fato que poder ter 

influenciado na diferença de área das fibras daquela porção muscular.  

LEANDRO et al. (2005), entretanto, ao estudar o desempenho de codornas 

japonesas submetidas a densidades de 75 cm2/ave e 103 cm2/ave e a três manejos 

(nenhuma debicagem, debicagem leve e debicagem severa) alojadas em gaiolas, 
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não encontraram interação significativa entre o tipo de debicagem e densidade de 

alojamento sendo que a produção de ovos não foi influenciada pela debicagem. 

Apesar disto, relataram que a debicagem pode ser realizada, pois este manejo não 

alterou o desempenho das codornas e na fase de postura, promoveu economia na 

produção, pois reduziu o desperdício de ração. Recomendam também a densidade, 

em gaiolas, de 75 cm2/ave, sem perdas na produtividade. Segundo estes autores, a 

prática da debicagem na coturnicultura de corte, talvez possa viabilizar a utilização 

de maiores densidades populacionais, minimizando a incidência da bicagem e assim 

diminuindo o estresse das aves e os prejuízos daí decorrentes. Esta prática de 

manejo talvez possibilite o abate dos machos em uma idade além dos 49 dias, 

resultando num tamanho maior de carcaça.  

Aos 42, 49, e 56 dias de idade não foram observados efeitos de densidade 

nem de manejo na média das áreas  das fibras do músculo peitoral maior.  

 

4.2  MÚSCULO GASTROCNÊMIO 

 

As imagens das fibras do músculo gastrocnêmio das aves abatidas aos 35, 42, 49 e 

56 dias estão apresentadas nas Figuras 10 a 13. 

 

 

  

AD AND 
 
FIGURA 10 - Fotomicrografias de fibras do músculo gastrocnêmio de machos de codorna abatidos 
aos 35 dias - Cortes de músculo gastrocnêmio de machos de codornas abatidos aos 35 dias 
submetidos à debicagem (AD) e não debicados (AND) submetidos à densidade populacional de 150 
cm2/ave. Fibra muscular em corte transversal (�); endomísio (����). Escala = 20 µm.  
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AD AND 
 
FIGURA 11 - Fotomicrografias de fibras do músculo gastrocnêmio de machos de codorna abatidos 
aos 42 dias - Cortes de músculo gastrocnêmio de machos de codornas abatidos aos 42 dias 
submetidos à debicagem (AD) e não debicados (AND) submetidos à densidade populacional de 150 
cm2/ave. Fibra muscular em corte transversal (�); endomísio (����). Escala = 20 µm.  
 
 
 
 

 

 
AD AND 

 
FIGURA 12 - Fotomicrografias de fibras do músculo gastrocnêmio de machos de codorna abatidos 
aos 49 dias - Cortes de músculo gastrocnêmio de machos de codornas abatidos aos 49 dias 
submetidos à debicagem (AD) e não debicados (AND) submetidos à densidade populacional de 150 
cm2/ave. Fibra muscular em corte transversal (�); endomísio (����). Escala = 20 µm.  
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AD AND 
 
FIGURA 13  - Fotomicrografias de fibras do músculo gastrocnêmio de machos de codorna abatidos 
aos 56 dias - Cortes de músculo gastrocnêmio de machos de codornas abatidos aos 56 dias 
submetidos à debicagem (AD) e não debicados (AND) submetidos à densidade populacional de 150 
cm2/ave. Fibra muscular em corte transversal (�); endomísio (����). Escala = 20 µm.  
 

 

As médias das áreas das fibras musculares do músculo gastrocnêmio 

relacionadas com as densidades estudadas (150, 250 e 350 cm2/ave) e com os  

manejos (debicagem e sem debicagem) analisadas nas idades de 35, 42, 49 e 56 

dias estão apresentadas nas Tabelas 6 a 9.  

 
 
TABELA 6 – ÁREAS DE FIBRAS DO MÚSCULO GASTROCNÊMIO DE MACHOS DE CODORNAS 

AOS 35 DIAS DE IDADE SUBMETIDOS A TRÊS DENSIDADES E DOIS MANEJOS 
 

 Densidades  

Manejos 150 250 350 média 

Debicados 871,6175 ± 203,403 884,495 ± 273,607 741,475 ± 231,881 832,529 

Não debicados 913,253 ± 292,892 825,618 ± 126,892 835,438 ± 143,917 858,103 

média 892,435 855,056 788,456  

CV = 0,240456 
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TABELA 7 – ÁREAS DE FIBRAS DO MÚSCULO GASTROCNÊMIO DE MACHOS DE CODORNAS 
AOS 42 DIAS DE IDADE SUBMETIDOS A TRÊS DENSIDADES E DOIS MANEJOS 

 
 Densidades  

Manejos 150 250 350 média 

Debicados 903,395 ± 310,601 941,095 ± 92,384 1019,235 ± 76,427 954,575 

Não debicados 1023,470 ± 183,157 1012,283 ± 159,073 1051,398 ± 155,200 1029,050 

média 963,433 976,689 1035,316  

CV = 0,1690 
 
 
 
TABELA 8 – ÁREAS DE FIBRAS DO MÚSCULO GASTROCNÊMIO DE MACHOS DE CODORNAS 

AOS 49 DIAS DE IDADE SUBMETIDOS A TRÊS DENSIDADES E DOIS MANEJOS 
 

 Densidades  

Manejos 150 250 350 média 

Debicados 875,723 ± 128,068 1056,853 ± 343,115 973,610 ± 110,964 968,728 

Não debicados 1016,525 ± 203,585 862,323 ± 235,140 895,013 ± 55,010 924,620 

média 946,124 959,588 934,311  

CV = 0,2053  
 
 
 
TABELA 9 – ÁREAS DE FIBRAS DO MÚSCULO GASTROCNÊMIO DE MACHOS DE CODORNAS 

AOS 56 DIAS DE IDADE SUBMETIDOS A TRÊS DENSIDADES E DOIS MANEJOS 
 

 Densidades  

Manejos 150 250 350 média 

Debicados 1066,093 ± 235,857 923,525 ± 164,245 871,780 ± 175,027 953,799 

Não debicados 921,758 ± 220,137 1055,783 ± 344,549 952,595 ± 175,980 976,712 

média 989,654 912,188 965,256  

CV = 0,2139 
 

 

Não foram constatados efeitos de densidade populacional e de debicagem em 

nenhuma das idades de abate avaliadas (p>0,50). 
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4.3  PESO VIVO 

 

As médias dos pesos vivos medidos aos  35, 42, 49 e 56 dias, relacionadas 

com as  densidades e os manejos adotados (debicagem e sem debicagem) estão 

apresentadas nas Tabelas 10 a 14.  

 

TABELA 10 – PESO VIVO DE MACHOS DE CODORNAS ABATIDOS AOS 35 DIAS DE IDADE 
SUBMETIDOS A TRÊS DENSIDADES E DOIS MANEJOS 

 
 Densidades  

 150 250 350 média 

Debicados 205,000 ± 22,327 186,000 ± 7,439 193,375 ± 13,853 194,792 

Não debicados 193,875 ± 14,062 200,625 ± 16,240 200,125 ± 24,373 198,208 

média 199,438 193,313 196,750  

CV = 0,0844 
 
 
 
TABELA 11 – PESO VIVO DE MACHOS DE CODORNAS ABATIDOS AOS 42 DIAS DE IDADE 

SUBMETIDOS A TRÊS DENSIDADES E DOIS MANEJOS 
 

 Densidades  

Manejos 150 250 350 média 

Debicados 234,250 ± 28,849 225,750 ± 30,456 241,750 ± 11,558 233,917 

Não debicados 244,000 ± 19,369 222,625 ± 14,773 226,625 ± 42,193 231,083 

média 239,125 224,188 234,188  

CV = 0,1076 
 
 
 
 
TABELA 12 – PESO VIVO DE MACHOS DE CODORNAS ABATIDOS AOS 49 DIAS DE IDADE 

SUBMETIDOS A TRÊS DENSIDADES E DOIS MANEJOS 
 

 Densidades  

Manejos 150 250 350 média 

Debicados 252,750 ± 23,883 228,375 ± 36,404 234,250 ± 19,259 238,458 

Não debicados 223,500 ± 34,974 218,000 ± 12,241 233,000 ± 24,742 224,833 

média 238,125 223,188 233,625  

CV = 0,1125 
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TABELA 13 – PESO VIVO DE MACHOS DE CODORNAS ABATIDOS AOS 56 DIAS DE IDADE 
SUBMETIDOS A TRÊS DENSIDADES E DOIS MANEJOS 

 
 Densidades  

 150 250 350 média 

Debicados 231,750 ± 10,996 241,000 ± 14,950 232,250 ± 11,147 238,458 

Não debicados 239,500 ± 10,448 227,750 ± 10,650 249,500 ± 12,463 224,833 

média 238,125 223,188 233,625  

CV = 0,0542 
 
 
 

 
TABELA 14 – PESO VIVO DE MACHOS DE CODORNAS – COMPARAÇÃO ENTRE AS QUATRO 

IDADES DE ABATE 
 

Idades 

35 42 49 56 

196,500 b ± 16,578 232,500 a ± 25,017 231,646 a ± 26,064 236,958 a ± 12,848 

CV = 0,1170 
Letras minúsculas diferentes indicam diferenças significativas(p<0,005) entre médias de peso vivo 

 

 
 

Os manejos (debicagem e não debicagem) e as densidades às quais as aves 

foram submetidas não influenciaram os pesos vivos ao abate nas quatro semanas 

seqüenciais. Os pesos vivos nas quatro semanas se apresentaram maiores que os 

verificados por ALMEIDA (2001) que estudou codornas submetidas a dois níveis 

protéicos criadas na densidade de 400 cm2/ave, e por OLIVEIRA (2001) que avaliou 

desempenho e rendimento de carcaça de diferentes grupos comerciais de codornas 

para corte. Os dados do presente trabalho indicam que codornas com aptidão para 

corte podem ser alocadas em densidades maiores sem prejuízo de crescimento ou 

ganho de peso. 

Os pesos vivos foram menores aos 35 dias de idade (p<0,0001)  

estabilizando-se a partir dos 42 dias (p>0,30). No entanto, ALMEIDA (2001) quando 

estudou o efeito da linhagem e nível de proteína no desempenho de codornas para 

corte, obteve ganhos de peso até aos 49 dias de idade.  

De acordo com os resultados obtidos neste trabalho, com a criação na 

densidade populacional de 150 cm2 por ave, ou seja, 66,7 aves por metro quadrado, 
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e considerando que o peso vivo médio aos 42 dias foi de 232,5 g, será possível 

produzir 15,5 kg de aves vivas/m². Tomando como base as informações de 

OLIVEIRA (2001),  em relação ao rendimento de carcaça desta ave à mesma idade, 

podemos concluir que os 15,5 kg de ave poderão render 11,6 kg de carcaça, 

considerando que o rendimento médio  obtido pelo autor foi de 74,7%.  

 

 
 
 
4.4  COMPARAÇÃO ENTRE IDADES 

 

As áreas médias das fibras musculares dos músculos peitoral maior e 

gastrocnêmio nas quatro idades de abate estão apresentadas nas Tabelas 15 e 16. 

 

TABELA 15 – ÁREAS DAS FIBRAS DO MÚSCULO PEITORAL  – COMPARAÇÃO ENTRE AS 
QUATRO IDADES DE ABATE 

 
Idades 

35 42 49 56 

209,162 b ± 46,268 246,830 a ± 58,241 253,651 a ± 39,627 247,071 a ± 42,719 

CV = 0,2079 
Letras minúsculas diferentes indicam diferenças significativas(p<0,005) entre médias de áreas de 
fibras musculares nas diferentes idades 
 
 
 
TABELA 16 – ÁREAS DAS FIBRAS DO MÚSCULO GASTROCNÊMIO – COMPARAÇÃO ENTRE AS 

QUATRO IDADES DE ABATE 
 

Idades 

35 42 49 56 

845,316 ± 203,261 991,813 ± 167,567 946,674 ± 194,363 961,320 ± 205,654 

CV = 0,2115 
 
 
 
 

Comparando-se as áreas médias das fibras musculares nas quatro idades de 

abate, observou-se que aos 35 dias o músculo peitoral maior apresentou fibras 

menores (p<0,007), não tendo havido diferença entre as demais idades (p>0,20).  
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Este fato sugere que as fibras do músculo peitoral maior terminaram o seu 

crescimento aos 35 dias de idade, dado que deverá ser confirmado em  próximas 

pesquisas. O músculo gastrocnêmio apresentou uma forte tendência para 

comportamento semelhante (p=0,057). Este dado é concordante com os achados de 

ONO et al. (1992) que estudaram a relação entre o crescimento muscular e o 

crescimento dos diferentes tipos de fibras musculares nos frangos de corte de 1 a 35 

semanas de vida. Aqueles autores relataram que a taxa de crescimento dos 

músculos do membro pélvico é maior que em outras partes do corpo. Seu trabalho 

também demonstrou que cada fibra tem o seu próprio ritmo de crescimento e que as 

fibras musculares acompanham a taxa de crescimento do membro onde estão 

alocadas.  

Os resultados de área média das fibras são consistentes com os resultados 

obtidos para peso vivo. Estes dados estão de acordo com SCHEUERMANN et al. 

(2004) e demonstram que a área transversal das fibras é uma variável que pode ser 

incluída em programas de seleção. 

 

 

4.5  IDADE DE ABATE 

 

A melhor idade de abate, de acordo com os resultados obtidos, é 42 dias, 

visto que não houve diferenças entre área de fibra muscular e de peso vivo entre 

estas idades e a mais tardia. O abate aos 56 dias revelou aumento de gordura 

subcutânea e abdominal. Nesta idade também foi encontrada maior resistência 

tecidual na dissociação muscular, sugerindo que a textura da carne da ave estaria 

mais rígida, o que segundo OLIVEIRA (2001)  diminui sua aceitação para consumo.  

A metodologia de estudo de área de fibras musculares utilizada isoladamente 

não é conclusiva, sugerindo que deva ser combinada com outros dados zootécnicos.  

Existe a necessidade de ajustar as técnicas e recursos utilizados para o 

dimensionamento das áreas das fibras musculares.  
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5  CONCLUSÕES 
 
 

Considerando os resultados obtidos nas condições experimentais deste 

trabalho, pode-se concluir que a debicagem propiciou uma maior média de área de 

fibra muscular do músculo peitoral maior aos 35 dias, não influenciando as demais 

idades.  

O fator densidade populacional não influenciou nas medidas das áreas das 

fibras dos músculos estudados nem nos pesos vivos nas quatro idades de abate 

propostas, o que indica que pode-se criar codornas debicadas com aptidão de corte 

em uma densidade de 150 cm2/ave.  

As aferições das áreas de fibras musculares e dos pesos vivos em diferentes 

idades indicaram que a melhor idade de abate para as codornas é de 42 dias. 
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