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INTRODUÇÃO

As aves compreendem uma classe de animais que se 
caracterizam por possuírem penas, serem bípedes, 
ovíparos e homeotérmicos, existem aproximadamente 
9000 espécies em todo mundo, entre elas está a espécie 
Coturnix coturnix da família Phasianidae pertencente à
ordem Galliformes e conhecida vulgarmente como 
codorna, são terrestres e preferem regiões tropicais;
vegetação alta é preferível, enquanto floresta arestas e as 
sebes são evitadas. Campos cultivados de trigo e
pequenos grãos também são utilizados como cobertura 
para que seja realizada a nidificação (JOHNSGARD, 
1988) [1].

As codornas possuem aproximadamente 17,5 cm de 
comprimento e pesam entre 70 e 155 g  [2], ave de hábito 
onívoro se alimentando de sementes, cereais, pequenos 
insetos e suas larvas, inclusive besouros e formigas (VER 
FIGURA 1).

Desde 1963, com o apoio de órgãos de pesquisa que 
melhoraram a codorna, foi impulsionada a coturnicultura 
(criação de codorna) no Brasil, estendeu-se por todo 
Brasil pela facilidade de manejo e fácil climatização da 
codorna em ambientes diferentes, se desenvolvendo
melhor em clima estável, com temperatura de 25 ºC. A 
comercialização dos ovos é a principal fonte de renda 
para os criatórios de codornas, esses ovos medem cerca 
de 2,5 cm ou um pouco maior. Eles pesam cerca de 8,5 g
[1]. O tempo de incubação é de 17 a 20 dias [2].

O objetivo deste trabalho é analisar a influência da 
altura em que a codorna se encontra do solo em relação a 
sua produção de ovos, analisando se há ou não correlação 
entre esses fatores na produção final.

MATERIAL E MÉTODO

A. ÁREA DE ESTUDO

O presente trabalho foi realizado no criatório de 
codornas Monteiro, localizado na cidade de São José de 
Belmonte, a 474 km de Recife.

O criadouro possui três viveiros, sendo que um deles é 
exclusivo para reprodução e criação de machos, enquanto 
os outros dois tem por finalidade a produção de ovos de 
codorna da espécie Coturnix coturnix para a 
comercialização no mercado regional. Cada viveiro para 
produção de ovos possui 162 indivíduos exclusivamente 
fêmeas com idades entre 44 e 45 semanas, todos sobre as 
mesma condições, exceto a altura em relação do solo.

Os viveiros estão localizados numa área de 16 m2,
sendo que os viveiros possuem as seguintes dimensões: 1 

m X 1,95 m X 0,40 m; onde os mesmos estão 
subdivididos em 6 andares cada, onde o primeiro andar 
está há 0,45 m do solo, o segundo 0,75m, o terceiro 1,05 
m, o quarto 1,35, o quinto1,65 e o sexto 1,95m.  (VER 
FIGURA 2).

B. COLETA DE DADOS 
Entre os dias 3 e 5 de novembro de 2008, foi coletado

o número de ovos produzidos em cada andar de cada 
viveiro. A coleta era feita às 20:30 hrs durante cada um 
dos três dias, sendo coletado ao final do trabalho 18 
amostras (VER TABELA 1). 

Os viveiros se encontravam em temperatura média de 
27 ºC e umidade relativa máxima de 77% e mínima de 
34%.

RESULTADOS

Utilizou-se o teste de ANOVA (analise variance) para 
comparação de médias provenientes de grupos diferentes, 
também chamados de tratamentos, neste caso cada 
tratamento era um andar diferente do viveiro.

Pelo teste de Tukey que é bastante utilizado na 
comparação de médias, por ser rigoroso e de fácil 
aplicação, sendo aplicado quando o teste “F” para 
tratamentos da ANOVA (análise de variância).

DISCUSSÃO

Após analisar o teste de ANOVA, percebeu-se que há 
diferença nos tratamento, tendo em vista isso, foi 
necessário aplicar o teste de Tukey para se verificar em 
que tratamento houve uma diferença significativa.

Percebeu-se então que o 3º andar do viveiro havia 
uma diferença significativa quando analisada ele em 
relação ao primeiro e segundo andar (VER TABELA 2). 
Quando foi organizada as médias em ordem crescente 
mostrou que o 3º andar pertence ao um grupo diferente, 
grupo “b”, em relação ao segundo e primeiro, mas 
pertence ao mesmo grupo do restante, grupo “a”.

CONCLUSÃO

Tendo em vista que a única variável significativa entre 
os andares sejam as alturas em relação ao solo, pode-se 
inferir que a partir dos resultados estatísticos do presente 
trabalho, nota-se que a partir de uma altura de 0,75 m a 



1,05 m a produção de ovos seja afetada 
significativamente.

Chegamos a conclusão que as melhores alturas para
produção de ovos de codorna seja entre 0,15 e 0,75; e 
entre 1,05 e 1,95.
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Figura 1: Espécimes de Coturnix coturnix.

Tabela 1: produção diária de ovos por andar.
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Figura 2: Viveiro para produção de ovos do criadouro 
Monteiro.

Tabela 2: Teste Tukey

Diferença 
entre as 
médias

Andar 
2

Andar 
1

Andar 
5

Andar 
6

Andar 
4

Andar 
3

Andar 3 7,67* 6,67* 6 4,34 3,57 -

Andar 4 4,1 3,1 2,43 0,77 - -

Andar 6 3,33 2,33 1,66 - - -

Andar 5 1,67 0,67 - - - -

Andar 1 1 - - - - -

Andar 2 - - - - - -

*: há diferença


