
DESENVOLVIMENTO DE ATLAS ANATÔMICO
(MÍDIA IMPRESSA E DIGITAL) DE FRANGOS

DE CORTE DA LINHAGEM COBB
Ana Paula Cruz Pereira1, Alessandro César Jacinto da Silva2 , Maycon Lennon Gonçalves Barros3 e Hugo Barbosa do 

Nascimento3, Lúcio Petronilo Medeiros Filho4 e Fátima NaomiTakata5



________________
1. Discente de Licenciatura em Ciências Agrícolas, Bolsista de Extensão, Departamento de Morfologia e Fisiologia Animal, Universidade Federal 
Rural de Pernambuco. Rua Dom Manoel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52171-900. E-mail: aninha_ufrpe@hotmail.com.
2. Professor Adjunto do Departamento de Morfologia e Fisiologia Animal, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Rua Dom Manoel de 
Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52171-900. E-mail: jacinto@dmfa.ufrpe.br
3. Graduando do curso de Medicina Veterinária, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Rua Dom Manoel de Medeiros, s/n, Recife, PE, CEP 
52171-900.  
4. Graduando do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Rua Dom Manoel de Medeiros, s/n, 
Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52171-900.
5. Doutoranda em Ciência Veterinária, Departamento de Medicina Veterinária, Universidade Federal Rural de Pernambuco.

Introdução

A agroindústria brasileira cresceu de forma acentuada 
nos últimos anos garantindo ao Brasil destaque 
mundial. Nesta perspectiva, o setor avícola garante, ao 
País, lugar de destaque quanto à produção de carne de 
frango. De acordo com a Associação Brasileira dos 
Produtores e Exportadores de Frango [1,2] o Brasil, 
com uma produção de carne de frango, em 2002, de 
7.449 mil toneladas, é o segundo maior produtor de 
carne de frango do mundo, perdendo apenas para os 
Estados Unidos. O valor agregado do complexo 
agropecuário, em 2003, no Brasil participou com cerca 
de R$ 455 bilhões na formação do PIB. Apenas a 
exportação de frango, em 2003, chegou à cifra de 
US$1,796 bilhões [3]. A China figura-se como o 
terceiro maior produtor mundial, incentivada pelo 
mercado interno, porém o consumo per capita chinês 
está em torno de 8,8 kg/ano. O México tem uma 
produção expressiva, em torno de 5% da produção 
mundial, incentivada pelo mercado norte-americano. 
Os principais países importadores de carne de frango 
brasileira têm sido os do Oriente Médio e do Extremo 
Oriente, seguido do Japão e União Européia [4]. No 
mercado de ração pré-fabricada, a avicultura é 
responsável por 56% do total interno consumido [5] e 
de acordo com informações da AVISITE [6], 
contribuiu com 2% do Produto Interno Bruto, no ano 
de 2002. A avicultura é a atividade que possui o maior 
e mais avançado acervo tecnológico dentre o setor 
agropecuário brasileiro. A produção de carne de frango 
tem se expandido em cerca de 5,6% ao ano desde 
meados dos anos 80. Grande parte desse dinamismo 
pode ser explicada pelos avanços tecnológicos no setor, 
nas áreas de genética, nutrição e sanidade, tendo sido 
impulsionado pelo crescimento da demanda associada à 
mudança no padrão de consumo, ou seja, ao processo 
de substituição de carne vermelha pela branca [2, 7, 8]. 
De acordo com Teixeira [9] a produção de carne de 
frango, em toneladas, era em 1996 de 4.051,561 
passando para 7.645,163 no ano de 2003, significando 
um aumento de 88,7% na produção em um período de 

sete anos. A avicultura brasileira é bastante 
competitiva, configurando o país entre os três maiores 
produtores mundiais. Alia-se a isso o fato de que, desde 
seu surgimento e aperfeiçoamento para fins comerciais, 
a atividade tem promovido a criação de técnicas 
aprimoradas nos campos genético, operacional e de 
planejamento, com reflexos econômicos e sociais 
importantes, especialmente nos setores rural e 
agroindustrial [10]. Segundo Barros [3], o processo de 
modernização e a produção em grande escala 
começaram na década de 1930 devido, principalmente, 
à necessidade de abastecer o mercado interno, já 
considerável na época. Na década de 1950, ocorreram 
profundas modificações na avicultura brasileira, que 
ganhou novos impulsos com os avanços da genética, 
das vacinas, nutrição e equipamentos específicos para 
sua criação. O desenvolvimento dessa atividade a partir 
de 1950 deu-se, basicamente, nos estados do Sudeste. 
Na década de 1970 houve o deslocamento para a região 
Sul do país. As condições de produção de grãos, clima 
e de mão-de-obra, ao lado do desenvolvimento da 
agroindústria do setor, colocaram o Brasil, em 2004, na 
posição de 3º maior produtor mundial e líder nas 
exportações de carne de frango. De maneira geral, os 
excelentes resultados observados na avicultura 
brasileira são devidos aos incessantes trabalhos e 
progresso em todas as suas áreas. Grande parte desse 
suporte está no volume de pesquisas geradas por várias 
instituições públicas e privadas [11]. Contudo, 
mediante pesquisas, constatou-se a inexistência de 
material didático-científico (livros, manuais, atlas, 
dentre outros) que congregue de forma abrangente, rica 
e correta, estudos, roteiros e imagens a cerca da 
morfologia das aves, algo tão básico e necessário a 
formação de Médicos Veterinários e zootecnistas, 
principalmente. Dentre as poucas literaturas que 
descrevem sobre a anatomia das aves, o livro 
“Anatomia dos animais domésticos/Robert Getty” [12], 
ainda é o mais utilizado para os estudos do gênero 
Gallus (o mais pesquisado), contudo, consiste de 
poucos esquemas e figuras ilustrativas em preto e 
branco, tornando difícil o aprendizado e a identificação 



de determinadas estruturas. Se o relato supracitado 
dificulta o aprendizado no meio acadêmico, fora das 
universidades a situação é mais crítica, pois existem 
apenas encartes, folders e pequenas cartilhas, eivadas 
de erros de descrição morfológica e ainda sim, de 
pouca circulação.  Nesta perspectiva, pretendeu-se com 
este projeto elaborar um atlas anatômico (impresso e 
digital) sobre o Gallus gallus domesticus (frangos de 
corte, linhagem Cobb), para auxiliar os estudos dos 
discentes de Medicina Veterinária, Zootecnia e áreas 
afins, bem como, difundir aos criadores, comerciantes e 
demais integrantes do setor e a sociedade de maneira 
geral, um material técnico-científico, produzido pela 
UFRPE, que sirva de apoio aos estudos e as pesquisas 
sobre avicultura.

Material e métodos

O trabalho foi desenvolvido no LADS –
Laboratório de Anatomia Aplicada às Aves Domésticas 
e Silvestres da Área de Anatomia do Departamento de 
Morfologia e Fisiologia Animal – DMFA da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE.

Foram utilizados dez animais machos, adquiridos 
em óbito em granja comercial. Inicialmente o leito 
arterial foi marcado por injeção de solução de 
Neoprene Látex 450 (Du Pont do Brasil Indústrias 
Químicas), corada em vermelho, no ventrículo 
esquerdo (angiotécnica). Para tanto, utilizando-se de 
instrumentais cirúrgicos (bisturi, tesouras e pinças de 
dissecção) procedeu-se uma incisão transversal (± 3,5 
cm) na região abdominal, imediatamente caudal ao 
peito, sobre a pele e tecidos subjacentes para expor a 
cavidade toracoabdominal e, mais duas incisões 
longitudinais, nas extremidades da primeira e no 
sentido cranial, sobre a pele e musculatura subjacente 
para afastar-se o esterno e seu grupamento muscular e 
assim acessar o coração, o qual foi canulado e 
submetido à marcação. Para fixação e conservação dos 
cadáveres, injetou-se solução aquosa de formaldeído a 
10% (Labsynth – Produtos para laboratórios Ltda.) por 
via subcutânea e intramuscular [13]. Os exemplares 
foram mantidos em recipientes plásticos contendo a 
mesma solução por no mínimo 48 h para iniciar-se a 
dissecação. Transcorrido o tempo mínimo para fixação, 
procedeu-se a dissecação. Para registro dos dados, 
comprovação e elaboração do atlas, foram 
confeccionados desenhos esquemáticos dos vasos 
dissecados e fotografadas todas as etapas do trabalho
(câmera fotográfica digital Sony de oito megapixels). 
Os termos anatômicos foram baseados na Nomina 
Anatômica Avium preconizada por Baumel [14]. Dado 
ao tamanho da proposta foi escolhido apenas um 
sistema para iniciar-se o desenvolvimento do atlas. O 
sistema escolhido foi o muscular. Para tanto se 
procedeu a dissecação minuciosa do mesmo e o 
imediato registro fílmico. Todas as imagens foram 
tratadas em software específico e editadas. Finalizada a 
edição e toda a inclusão dos textos (devidamente 
referenciados), material foi gravado e impresso.

Resultados e Discussão

As técnicas utilizadas para marcação, fixação e 
conservação se mostraram eficientes. A dissecação 
possibilitou boa visualização muscular. Para a 
proposta, a câmera utilizada, mesmo de uso doméstico,
atendeu as expectativas, assim como, o tratamento e as 
edições realizadas em ambiente Windows, Coreldraw e 
Photofiltre. 

Após finalização foi gerado um atlas digital sobre o 
sistema muscular (músculos de superfície), contendo 
trinta imagens legendadas e devidamente identificadas 
em seus pormenores (face, angulação, músculos, 
ligamentos e tendões, idade, tamanho, dentre outros), 
ao qual se espera suprir as deficiências observadas 
durante o processo de aprendizagem, bem como, 
alimentar o setor avícola com material rico, bastante 
ilustrado, que atenda as necessidades vigentes. 
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