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RESUMO 1 

 2 
A coturnicultura de corte é uma atividade promissora no país, e se faz necessária à busca por alternativas que 3 

para reduzam os custos e otimizem a produção de carne aliada a sustentabilidade. Como por exemplo, o uso 4 

do extrato pirolenhoso (EP), que é um produto que atua como melhorador de desempenho natural por conter 5 

em sua composição compostos fenólicos, aldeídos e cetonas que tem propriedades bactericidas, antifúngicas 6 

e antioxidantes. Desse modo, objetivou-se avaliar o desempenho, rendimento de carcaça e viabilidade 7 

econômica de codornas europeias alojadas em dois tipos de cama (nova e usada) suplementadas com extrato 8 

pirolenhoso. O experimento foi conduzido utilizando 400 codornas de corte de 1 a 42 dias, distribuídas em 9 

um delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 5x2, com cinco níveis de extrato pirolenhoso 10 

(0,0; 1,0; 1,5; 2,0 e 2,5%) e dois tipos de cama, totalizando 10 tratamentos e 4 repetições sendo 10 aves por 11 

unidade experimental, alojadas em boxes. As aves foram pesadas no inicio e no final do período 12 

experimental para avaliação dos parâmetros de desempenho: ganho de peso (GP), consumo de ração (CR) e 13 

conversão alimentar (CA). Ao final do período experimental, foram abatidas 8 aves de cada tratamento para 14 

avaliação da carcaça (rendimento de carcaça (RC) e peso dos órgãos). Foram realizadas ainda a análise 15 

econômica da utilização do EP na ração, através dos cálculos de custo da ração, coeficiente operacional 16 

efetivo, receita bruta, margem bruta do coeficiente operacional efetivo, lucro operacional efetivo e índice de 17 

lucratividade. Houve efeito de interação entre o EP e o tipo de cama sobre o CR. Os níveis de suplementação 18 

de EP utilizado nas rações, não influenciaram as variáveis de desempenho das aves alojadas em cama nova. 19 

Para as codornas alojadas em cama usada, foi observado efeito linear decrescente para CR e CA e efeito 20 

linear crescente para GP. Observou-se melhor RC para as aves alojadas em cama nova quando comparadas 21 

as alojadas em cama usada. Para aves alojadas em cama usada, o RC apresentou efeito quadrático com 22 

melhor nível de 2,5%. Houve efeito de interação entre EP e o tipo de cama para peso da moela, onde a ração 23 

sem EP das aves alojadas em cama usada apresentaram maior peso desse órgão, já para os demais pesos dos 24 

órgãos não foi observado efeito. Na análise econômica, observou-se efeito linear crescente para o fator de 25 

eficiência produtiva para as aves alojadas em cama usada. Portanto, recomenda-se a inclusão de até 2,5% do 26 

extrato pirolenhoso na ração de codornas europeias de 1 a 42 dias de idade independente do tipo de cama 27 

utilizada na criação.    28 

 29 

Palavras-chave: Coturnicultura, desempenho, rendimento de carcaça, viabilidade econômica, vinagre de 30 
madeira 31 
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ABSTRACT 32 

Cutting coturniculture has become a highly promising activity in the country, making it necessary to search 33 

for alternatives to reduce costs, optimizing meat production together with sustainability. For example, the use 34 

of pyrolignose extract (EP), which is a product that acts as a natural performance enhancer because it 35 

contains in its composition phenolic compounds, aldehydes and ketones that have bactericidal, antifungal 36 

and antioxidant properties. The objective of this study was to evaluate the performance, carcass yield and 37 

economic viability of European quails housed in two types of litter (new and used) supplemented with 38 

pyroligneous extract. The experiment was conducted using 400 shear quails from 1 to 42 days, distributed in 39 

a completely randomized design in a 5x2 factorial scheme, with five levels of pyrolignous extract (0.0, 1.0, 40 

1.5, 2.0 and 2.5%) and two types of bed, totaling 10 treatments and 4 replicates, 10 birds per experimental 41 

unit, housed in pits. The birds were weighed at the beginning and at the end of the experimental period to 42 

evaluate the performance parameters (weight gain (GP), feed intake (CR) and feed conversion (CA)). At the 43 

end of the experimental period, 8 birds of each treatment were slaughtered for carcass evaluation (carcass 44 

yield (CR) and body weight). The economic analysis of the utilization of PE in the ration was also performed 45 

through ration cost calculations, effective operating coefficient, gross revenue, gross margin of the effective 46 

operating coefficient, effective operating profit and profitability index. There was an interaction effect 47 

between PE and bed type on CR. The levels of PS supplementation used in the diets did not influence the 48 

performance variables of birds housed in a new bed. For quails housed in bed used, a decreasing linear effect 49 

was observed for CR and CA and increasing linear effect for GP. A better CR was observed for birds housed 50 

in a new bed when compared to those housed in a used bed. For birds housed in bed used, the RC showed 51 

quadratic effect with a better level of 2.5%. There was an interaction effect between EP and bed type for 52 

gizzard weight, where the non-EP diet of the birds housed in bed used presented a higher weight of this 53 

organ, for other body weights and economic analysis, the inclusion of PE in the diet did not influence these 54 

parameters. It is therefore recommended that up to 2.5% of the pyroligneous extract be included in the 55 

European quail ration from 1 to 42 days old regardless of the type of litter used at breeding.  56 

 57 

Keywords: Coturniculture, performance, carcass yield, economic viability, wood vinegar 58 
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CAPÍTULO 1 - REVISÃO DE LITERATURA 1 

 2 

1.1 Características das codornas 3 

As codornas originaram-se na África, Ásia e Europa, pertencendo à família dos Fasianídeos, mesma das 4 

galinhas e perdizes (PINTO et al., 2002). Foi na Ásia que iniciou sua domesticação em função do seu canto. 5 

A partir de 1910 os japoneses iniciaram pesquisas com a finalidade de criar um animal voltado para 6 

produção de ovo e carne, dando origem a Coturnix coturnix japônica (REIS et al., 1980). A principal 7 

característica de produção desta ave é, o rápido desenvolvimento e curto intervalo de gerações, o dimorfismo 8 

sexual que se torna evidente a partir dos 15 dias de idade (FABICHAK, 2005). Ainda segundo esse autor, as 9 

fêmeas são maiores e mais pesadas que os machos, possuem abdômen mais amplo, com peito mais largo, 10 

penas com coloração clara e com manchas pretas, emitem sons de piados curtos, mas não cantam. Já os 11 

machos possuem peito com penas de coloração mais avermelhada e sem pintas, tendo bico e cabeça com 12 

pigmentação mais escura e cantam, as fêmeas apresentam maturidade sexual por volta dos 42 dias e machos 13 

48 dias. Além de serem muito resistentes às doenças mais comuns em galináceos.  14 

Geograficamente, as codornas criadas comercialmente têm duas origens: asiática (Coturnix coturnix 15 

japônica), conhecidas como japonesas, de porte pequeno e alta produção de ovos; e européia (Coturnix 16 

coturnix coturnix) que são aves de porte maior, destinadas à produção de carne (SILVA & COSTA, 2009a). 17 

A codorna europeia (Coturnix coturnix coturnix), se comparada à codorna japonesa (Coturnix coturnix 18 

japonica), tem maior peso vivo (250g a 300g), coloração marrom mais viva, peso e tamanho dos ovos um 19 

pouco maior (13g), temperamento calmo e pico máximo de taxa de crescimento aos 27 dias. Embora sua 20 

criação seja destinada a produção de carne, algumas granjas utilizam as fêmeas para produção de ovos e os 21 

machos para produção de carne, sendo que os ovos desta são maiores e de maior peso em relação aos das 22 

codornas japonesas (OLIVEIRA, 2001). A taxa de crescimento, o peso, a maturidade, o peso final e a taxa de 23 

ganho diário são maiores em codornas europeias, o que permite maior precocidade ao abate quando 24 

comparadas com as codornas japonesas (BONAFÉ, 2008).  25 

Codornas europeias exigem mais energia para mantença e são mais eficientes no uso da energia para 26 

ganho de peso do que as japonesas (JORDÃO FILHO et al., 2011). Nestor et al. (2002), estudando o efeito 27 

da seleção para aumento de ganho de peso em seis linhagens de codornas japonesas, obtiveram valores para 28 

machos e fêmeas, respectivamente, às quatro semanas, de 213,1 e 225,0 g.  29 

Garcia (2002) relatou que as carcaças obtidas de codornas não destinadas à produção de carne eram 30 

muito pequenas (70 a 110 g) e a carne das fêmeas era relativamente dura, por se tratar de aves de 31 

aproximadamente um ano de idade. No entanto, a carne dessas aves é normalmente comercializada no 32 

nordeste do Brasil e tem boa aceitação neste mercado.  33 

 34 

1.2 Mercado da carne de codorna 35 

O Brasil possui um rebanho efetivo de um pouco mais de 21 milhões cabeças de codornas, dando 36 

destaque pra região Sudeste com aproximadamente 16,2 milhões de cabeças (IBGE, 2015), ocupando o 37 

quinto maior produtor mundial de carne de codornas (SILVA, 2012). A carne de codorna caracteriza-se por 38 

sua suculência e sabor agradável, sendo bem aceita pelo consumidor. A suculência pode ser explicada pela 39 
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rapidez do ciclo produtivo, visto que a ave é abatida no auge de seu desenvolvimento, perdendo essa 40 

característica quando o abate é feito após o período de reprodução. Apresenta também alto conteúdo proteico 41 

e baixa quantidade de gordura (CUNHA, 2009).  42 

A oferta de carne de codornas pode em curto prazo de tempo, se converter em importante fonte 43 

alternativa de proteína para o consumo humano (SILVA, 2007). Grande parte da população mundial e, 44 

especialmente a brasileira, está caminhando para se tornar consumidor de perfil mais exigente, não só em 45 

termos de sabor, mas também no que se refere a qualidade nutritiva e sanitária dos alimentos que consome, 46 

dispondo-se a pagar preços mais elevados por produtos comprovadamente superiores (OLIVEIRA et al., 47 

2000). Sob este aspecto, a carne de codornas pode ser apresentada como um produto diferenciado, altamente 48 

palatável que permite vários tipos de processamentos, como a elaboração de conservas, defumados e assados 49 

(PANDA & SINGH, 1990).  50 

No Brasil, parte do consumo de carne de codornas tem sido provida pelo abate de codornas japonesas 51 

(Coturnix coturnix japonica), especificamente as fêmeas, e os machos em final de reprodução e os machos 52 

classificados erroneamente no processo de sexagem de codornas para produção de ovos (OLIVEIRA & 53 

ESCOCARD, 2010). Assim, há necessidade de se obter material genético especializado, com maior peso e 54 

melhor conformação de carcaça ideais para o atendimento dos mercados interno e de exportação (GARCIA 55 

et al., 2002). As codornas são comercializadas em embalagens com aproximadamente cinco carcaças 56 

congeladas, de peso médio de 200g (CORRÊA et al., 2005). Existe a carência de pesquisas em 57 

processamento e embalagens que favoreçam a compra de carne de codorna e a ausência de divulgação da 58 

atividade e das qualidades da carne (OLIVEIRA et al., 2002). Resultando em uma carne com baixa 59 

competição de mercado, se comparada às demais criações (ROLL, 2012). Com o aumento da demanda 60 

mundial por carne, é necessário pesquisar alternativas que possam satisfazer as novas exigências de produtos 61 

de origem animal, sendo a produção de codornas de corte uma opção interessante (MÓRI et al., 2005).  62 

As informações disponíveis sobre codornas de corte são obtidas da literatura estrangeira, como NRC 63 

(1994), não sendo estas ideais para as condições tropicais. Além disso, os dados utilizados são muito antigos 64 

e escassos. No Brasil, utilizam-se as tabelas preconizadas por Rostagno et al. (2011) para codornas japonesas 65 

e de Silva & Costa (2009a) para codornas europeias e japonesas. A determinação das corretas exigências 66 

nutricionais é de grande importância para todas as espécies avícolas, uma vez que a dieta é, talvez, o 67 

principal fator ambiental que determina se as aves vão crescer até seu potencial genético máximo (SILVA et 68 

al., 2009b).  69 

O rendimento de carcaça das codornas é em torno de 67%, este resultado está entre um dos mais altos 70 

em relação ao tamanho da ave (MURAKAMI & FURLAN, 2002). Avaliando diferentes níveis de cloro na 71 

ração de codornas italianas, Raquel et al. (2010) observaram rendimento de carcaça de 70,58%, rendimento 72 

de peito 34,69% e rendimento de coxa + sobrecoxa de 22,71% com 0,07% de cloro. Em outro trabalho, 73 

Raquel et al. (2011) estudou diferentes níveis de sódio na alimentação de codornas europeias, e observaram 74 

rendimento de carcaça de 70,37%, rendimento de peito de 40,41% e rendimento de coxa + sobrecoxa de 75 

26,84% com 0,22% de sódio. Silva et al. (2007) estudando um plano nutricional para codornas europeias 76 
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encontrou rendimento de peito de 39,27%, rendimento de pernas de 27,78% para aves alimentadas com 77 

19,2% de proteína bruta e 0,95% de lisina.   78 

 79 

1.3 Reutilização de cama  80 
A busca de alternativas que visem reduzir os custos de produção sem prejudicar o desempenho 81 

zootécnico, otimizando a produção para atingir melhores resultados econômicos é constante na avicultura 82 

moderna (VIRTUOSO et al, 2015), além do conhecimento do manejo adequado, sobretudo no que diz 83 

respeito com a qualidade da cama que, pode ocasionar diversos problemas respiratórios provenientes da 84 

volatilização da amônia.  85 

Segundo Oliveira et al. (2003), concentrações de amônia no ar acima de 60 ppm tornam as aves mais 86 

susceptíveis a doenças respiratórias, aumentam os riscos de infecções secundárias e afetam os processos 87 

fisiológicos de trocas gasosas. Por outro lado, a cama seca e poeirenta pode causar problemas, tais como 88 

desidratação de pintos, doenças respiratórias e maior taxa de condenação. De acordo com o relatado por 89 

Garcia et al. (2010), o ideal é que a umidade da cama fique entre 20% e 25%, já que a cama tem por 90 

finalidade proporcionar conforto às aves, permitindo que a qualidade de sua carcaça seja mantida, 91 

diminuindo a incidência de lesões em regiões como o peito e coxim plantar, bem como em outras áreas do 92 

corpo com menor valor comercial (OLIVEIRA et al., 2002).  93 

A substituição total de cama a cada lote, embora possa ser considerada ideal sob o aspecto de 94 

preservação da saúde animal e humana, resulta em grande impacto ambiental, tanto pelo volume de produção 95 

de substrato (maravalha ou outros) para troca a cada criada, quanto pelo destino deste resíduo na natureza 96 

(SILVA et al., 2007). Jacob et al. (2016) encontrou lesões mais graves nos pés das aves dos aviários com 97 

cama nova do que com cama reutilizada. Atualmente é comum a reutilização da cama com algum tipo de 98 

tratamento por vários lotes como modo de economia, além de reduzir o impacto ambiental por diminuir a 99 

quantidade de lixo produzido.  100 

 101 

1.4 Aditivos melhoradores de desempenho 102 

A utilização de antimicrobianos como promotores de crescimento na avicultura de corte vêm sendo 103 

utilizado há muitos anos, sendo uma prática frequente e rotineira. No entanto, nos últimos anos os mesmos 104 

vêm sofrendo severas restrições, pelo motivo da possibilidade de causar resistência bacteriana em humanos 105 

(FUKAYAMA et al., 2005; YEGANY & KORVER, 2010) e devido a proibição pela união europeia. Como 106 

alternativa aos antibióticos melhoradores de desempenho citam-se, enzimas, extratos de plantas, óleos, 107 

ácidos orgânicos, prebióticos, probióticos e suas associações, os simbióticos (HUYGHEBAERT et al., 108 

2011), pois não deixam resíduos na carcaça e restringi o uso de antibióticos apenas para forma terapêutica 109 

(MENTEN & PEDROSO, 2005).   110 

A inclusão de qualquer aditivo na ração melhora a qualidade dos ovos de codornas japonesas durante 111 

toda a fase produtiva, sendo os antibióticos e simbióticos mais eficazes em melhorar a espessura da casca dos 112 

ovos produzidos nos períodos de 24 a 39 semanas (LEMOS et al, 2017). Ao estudar os efeitos da inclusão de 113 

GOS (glucoligossacarídeos) associado ou não com probiótico para frangos de corte, Jung et al. (2008) 114 
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concluíram que os GOSs têm efeitos prebióticos importantes, como aumento da população de bactérias 115 

benéficas, tais como as bifidobactérias. Maiorka et al., (2001) pesquisou o efeito da substituição de 116 

antibióticos por prebiótico, probiótico e simbiótico em dietas para frangos de corte de 1 a 45 dias de idade e 117 

concluiram que, a substituição por simbióticos, é uma alternativa viável, pois não compromete o desempenho 118 

das aves, contudo a ausência de aditivos na dieta piora o desempenho das mesmas. 119 

A utilização de óleos essenciais e extratos de plantas vêm ganhando grande atenção da indústria de 120 

alimentos para animais. Fukayama et al., (2005) utilizou extrato de orégano como aditivo promotor de 121 

crescimento e não encontrou diferença dos demais tratamentos (antibiótico e testemunha) sobre o 122 

desempenho, qualidade da carcaça e bactérias encontradas no ceco das aves. O óleo essencial de lavanda em 123 

frangos aumentou em 9% o ganho de peso quando comparados aos que não utilizaram melhoradores de 124 

desempenho durante 39 dias de vida, indicando maior digestibilidade dos nutrientes, possibilitando seu uso 125 

como potencial aditivo promotor de crescimento (KUÇUKYILMAZ et al. 2017).  126 

 127 

1.5 Extrato Pirolenhoso 128 

O extrato pirolenhoso, ácido pirolenhoso ou vinagre de madeira é obtido pela condensação da fumaça 129 

formada pela queima da madeira na produção de carvão vegetal.  Trata-se de um liquido marrom amarelado 130 

claro ao tom castanho- avermelhado, o odor característico é o cheiro de defumados, o pH deve ser em torno 131 

de 2,3 a 3,0, a densidade é de 1,010 a 1,020 na temperatura de 15ºC. Após a coleta, o liquido passa por um 132 

período de decantação dividindo-se em três fases distintas: a primeira camada (10%) predomina óleos 133 

vegetais e água, a segunda camada (60 a 75%) o líquido pirolenhoso, a terceira camada (20-30%) predomina 134 

o alcatrão. Em seguida, passa por filtração e destilação (CAMPOS, 2007).  135 

Possui diversas formas de aplicação, dentre elas a agrícola, é composto por água em sua maior parte (80 136 

a 90% - v/v) e uma mistura complexa de milhares de compostos, contendo nesses mais de 200 compostos 137 

orgânicos, como ácido acético, alcoóis, acetonas, ésteres, fenóis e alguns derivados de lignina, 138 

hidrocarbonetos e compostos nitrogenados (GUILLÉN et al, 2001). No processo de obtenção do EP também 139 

é importante para sua composição, o controle da temperatura utilizada no processo de condensação, que pode 140 

inibir ou ativar compostos bioativos (MU et al., 2004) e, portanto, influenciar na qualidade do produto. No 141 

entanto, não é um subproduto extraído em todas as carvoarias, constatando-se poucas unidades produtoras, 142 

principalmente no Brasil (BRITO, 2000). 143 

Segundo Zhang et al. (2005) diferentes compostos podem ser formados derivados da celulose e 144 

hemicelulose, de acordo com o processo de decomposição térmica utilizado, como por exemplo, aldeídos e 145 

cetonas. E a decomposição da lignina é responsável pela presença significativa de fenóis, sendo formados 146 

monômeros de baixo peso molecular como o guaiacol, siringol e eugenol (FACCINI et al., 2012), que possui 147 

atividade antimicrobiana (ESCOBAR, 2002), antioxidante (ABRAHAM, 2001) e antisséptica (ALMEIDA, 148 

2004).  149 

No Japão, o extrato pirolenhoso (EP) tem seu uso caracterizado no controle de pragas em aplicações via 150 

solo (MIYASAKA et al., 2001), como “fertilizante orgânico” em arroz (TSUZUKI et al., 2000), sorgo 151 

(ESECHIE et al., 1998) e batata-doce (SHIBAYAMA et al., 1998). Além do uso agrícola, o EP também tem 152 
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aplicações em uso medicinal (LOO et al., 2008) e na alimentação humana e animal (WANG et al., 2010), já 153 

que possui aroma característico, incrementando determinados tipos de alimentos e sendo utilizado como uma 154 

barreira adicional para evitar crescimento microbiano em níveis que satisfaçam as boas práticas de 155 

fabricação (SANGSRICHAN, 2009). Petter et al. (2013) estudou o efeito do pirolenhoso sozinho e 156 

combinado com inseticidas e obteve resultados positivos no controle de A. gemmatalis e P. includens no 157 

plantio de soja. Burnette (2010) diz que o extrato pirolenhoso possui diversas aplicações na agricultura, 158 

dentre elas, repelir insetos, controle de doenças fúngicas, estimula a produção na compostagem, combate o 159 

mau cheiro, enriquece o solo, repele moscas domésticas e suplemento na alimentação animal. Estudando a 160 

atividade do licor pirolenhoso em culturas de bactérias dos gêneros Pseudomonas e Serratia, Melo et al. 161 

(2007) concluíram que a atividade bactericida dos diferentes extratos do licor pirolenhoso foi detectada nas 162 

diferentes culturas microbianas e que o extrato bruto apresentou um efeito biocida superior ao do extrato 163 

polar. Na agricultura, Shirakawa et al. (1993) relataram efeito positivo na atividade fisiológica de plantas de 164 

arroz com a aplicação de extrato pirolenhoso no solo. Tsuzuki et al. (2000), os resultados em laboratório com 165 

plantas de arroz em solução nutritiva revelaram que o extrato pirolenhoso induziu a formação e alongamento 166 

de novas raízes e que, segundo os autores a ação do produto deve ser hormonal.  167 

 168 

1.6 Extrato pirolenhoso na produção animal 169 

Os principais países produtores de extrato pirolenhoso são o Japão, China, Indonésia, Malásia, Brasil e 170 

Chile, incluindo outros no Sudeste Asiático e na América do Sul (CAMPOS, 2007). Porém no Brasil ainda 171 

são escassos trabalhos científicos comprovando seu uso na alimentação de monogástricos.  172 

Na produção animal, Choi et al. (2009) avaliou níveis de até 0,3% de extrato pirolenhoso na ração de 173 

leitões desmamados e observou efeito linear positivo na digestibilidade da matéria seca, energia bruta e 174 

proteína bruta. Esse mesmo autor também observou que houve melhora na eficiência alimentar, pois reduziu 175 

a quantidade de coliformes intestinais nocivo sendo um considerável substituto dos antibióticos. Miyasaka 176 

(1999) afirma que o extrato pirolenhoso pode ser adicionado a ração animal ate 1% pois melhora a 177 

assimilação da flora benéfica do intestino desses animais.   178 

O ácido em solução aquosa de 1/50 também é utilizado sobre dejetos de animais, com a finalidade de 179 

eliminar o mau cheiro. Ele também tem demonstrado melhora no desempenho e aumento da produção de 180 

galinhas poedeiras (SAKAIDA et al., 1987;. LI & RYU, 2001), além de aumentar a absorção intestinal de 181 

cálcio em ratos (Kishi et al., 1999). Watarai & Tana (2005) estudaram o efeito do extrato pirolenhoso, in 182 

vitro, sobre as bactérias intestinais e concluíram que as propriedades antibacterianas do extrato pirolenhoso 183 

inibiram o crescimento de Salmonella enterica e estimularam o crescimento de bactérias benéficas intestinais 184 

como Enterococcus faecium e Bifidobacterium thermophilum.  185 

Comprovando os efeitos antissépticos do extrato pirolenhoso, Zhu (2013) avaliou o efeito de 186 

desintoxicação a respeito da aflatoxina B1 e não encontrou diferença significativa dos níveis de inclusão de 187 

extrato pirolenhoso para o controle negativo (sem aflatoxina B1) para as variáveis de desempenho, porém 188 

observou diferença sobre o controle positivo (com aflatoxina B1), onde os níveis de inclusão do extrato 189 

pirolenhoso melhorou o ganho de peso e conversão alimentar. 190 
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CAPÍTULO 2 – EXTRATO PIROLENHOSO COMO ADITIVO NA RAÇÃO DE 409 

CODORNAS EUROPEIAS CRIADAS EM DOIS TIPOS DE CAMA  410 

 411 

2.1 Introdução  412 
Como a alimentação também onera custo, a implantação de aditivos alimentares tem se tornado uma 413 

pratica usual a fim de melhorar o desempenho das aves. Estes aditivos, segundo a normativa 13/04, são todas 414 

as substâncias adicionadas intencionalmente ao alimento com a finalidade de conservar, intensificar ou 415 

modificar as suas propriedades, desde que não prejudique o seu valor nutricional (MAPA, 2004).  416 

Aditivos melhoradores de desempenho, a exemplo dos antibióticos, têm sido utilizados nas últimas 417 

décadas na tentativa de, por meio de exclusão competitiva, manter o equilíbrio benéfico da microbiota do 418 

trato gastrointestinal, reduzindo a mortalidade e aumentando a eficiência produtiva das aves (SALYERS et 419 

al., 1999; CASTANON, 2007). Porém, após sua proibição pela União Europeia, vem surgindo um grande 420 

interesse por parte dos pesquisadores brasileiros no desenvolvimento de pesquisas com a utilização de 421 

substâncias que possam substituir os antibióticos e que possam desempenhar funções que revertam em 422 

melhor desempenho das aves e qualidade do produto final (LEMOS et al., 2016).  423 

Há muitos anos tem sido utilizadas pesquisas com o intuído de melhorar o desempenho dos animais de 424 

produção com a utilização de produtos naturais e alternativos de modo que o produto possa ser exportados, 425 

inclusive para os países com maiores restrições, como o caso da União Europeia. Uma alternativa como 426 

melhorador do desempenho é a utilização de um produto conhecido como extrato pirolenhoso ou vinagre de 427 

madeira (MIYASAKA, 1999). Este produto é obtido através da condensação da fumaça expelida durante a 428 

queima de madeira, sob temperatura relativamente alta e quantidade controlada de oxigênio, contendo mais 429 

de 200 componentes químicos, dentre eles, fenóis, aldeídos e cetonas (ENCARNAÇÃO, 2001).  430 

No Brasil sua utilização na agricultura e na produção animal é recente. Segundo Miyasaka et al. (1999), 431 

o ácido pirolenhoso puro pode ser adicionado à ração animal numa proporção de 0,3 a 1%, melhorando a 432 

assimilação dos nutrientes, devido ao aumento da flora intestinal do animal. Ele também tem demonstrado 433 

melhora no desempenho e aumento da produção de galinhas poedeiras (SAKAIDA et al., 1987;. LI & RYU, 434 

2001).  435 

Portanto, objetivou-se avaliar os níveis de extrato pirolenhoso como aditivo na ração sobre desempenho, 436 

rendimento de carcaça e viabilidade econômica de codornas europeias alojadas em dois tipos de cama (nova 437 

e usada).   438 

  439 

2.2 Material e Métodos  440 

2.2.1 Extração do Extrato Pirolenhoso 441 

O extrato pirolenhoso foi obtido através da queima de troncos de eucalipto em temperatura de 442 

aproximadamente 450 ºC. A temperatura da queima era controlada por um termômetro analítico em um 443 

forno adaptado (1º) para coleta do liquido proveniente desse processo de queima com duração de três dias. 444 

O extrato coletado (2º) da queima foi encaminhado ao Laboratório de Tecnologia da Madeira, onde 445 

foi realizado o processo de destilação (3º) essencial para retirada do alcatrão, que é uma substancia tóxica e 446 
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cancerígena.  Foi utilizado um balão volumétrico de fundo redondo, uma manta aquecedora, um condensador 447 

e um recipiente para receber o extrato pirolenhoso destilado (4º) seguindo a metodologia descrita por 448 

Higashino et al. (2005). Como o destino desse extrato é a alimentação animal, repetiu-se o processo de 449 

destilação (5º) para se obter um produto mais puro e livre de substancias toxicas (6º). 450 

As etapas do processo de extração e destilação do pirolenhoso podem ser observados na Figura 1. 451 

 452 

Figura 1. Etapas do processo de extração do pirolenhoso. 1º Forno adaptado; 2º Extrato pirolenhoso bruto; 3º Destilação do extrato 453 

pirolenhoso; 4º Extrato pirolenhoso destilado; 5º Bidestilação do extrato pirolenhoso; 6º Extrato pirolenhoso bidestilado. 454 

 455 

A análise da composição do extrato pirolenhoso foi realizada por cromatografia gasosa acoplado com 456 

espectrometria de massa realizada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 457 

(INMETRO), como pode ser observado na Tabela 2. A análise de seu pH foi efetivado com phmetro de 458 

bancada.  459 

 460 

Tabela 1. Composição do extrato pirolenhoso por cromatografia gasosa acoplada com espectrometria de 461 

massas  462 

Componentes Classe Fórmula Molecular 

2-Cyclopenten-1-one Cetona C5H6O 

2-methylcyclopentenone Cetona C6H8O 

1-Hydroxy-2-butanone Cetona C4H8O2 

Furfural Aldeído C5H4O2 

2-Acetylfuran Aldeído C6H6O2 

2,3-Dimethyl-2-cyclopenten-1-one Cetona C7H10O 

5-Methyl-2-furaldehyde Aldeído C6H6O2 
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Guaiacol Fenol C7H8O2 

3-methylguaiacol Fenol C8H10O2 

2,6-xylenol Fenol C8H10O 

6-Methoxy-m-cresol Fenol C8H10O2 

p-Creosol Fenol C7H8O 

Phenol Fenol C6H6O 

2-Methylphenol Fenol C7H8O 

2-Methoxy-4-ethylphenol (siringol) Fenol C9H12O2 

2,4,6-Trimethylphenol Fenol C9H12O 

p-Cresol Fenol C7H8O 

3,5-Xylenol Fenol C8H10O 

m-Cresol Fenol C7H8O 

4-propylguaiacol Fenol C10H14O2 

2,4-Xylenol Fenol C8H10O 

3-Ethyl-5-methylphenol Fenol C9H12O 

3-Allyl-6-methoxyphenol (eugenol) Fenol C10H12O2 

3-Ethylphenol Fenol C8H10O 

2-Ethylphenol Fenol C8H10O 

2,3,5-Trimethylphenol Fenol C9H12O 

3,4-Xylenol Fenol C8H10O 

2-Methyl-5-aminobenzoxazole Nitrogenado C8H8N2O 

 463 

2.2.2 Local, animais, desempenho e rendimento de carcaça 464 

O experimento foi realizado no setor de coturnicultura com aprovação do comitê de ética no uso de 465 

animais de nº 016.007/2017 da Universidade Federal do Rio Grande do Norte na Unidade Acadêmica 466 

Especializada em Ciências Agrárias – UAECA localizada na Escola Agrícola de Jundaí, Campus do 467 

município de Macaíba, com temperatura média de 30 ºC e umidade relativa de 80%.  468 

Foram utilizadas 400 codornas europeias não sexadas de um dia de idade até 42 dias, com peso inicial 469 

de 9 g ± 3g. Todas as aves foram vacinadas para doença de Marek no incubatório, seguindo o calendário 470 

padrão da região de São Paulo. Foram alojadas 10 codornas por box (1,00 x 1,5m) e distribuídas em 471 

delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 5x2 com cinco níveis de extrato pirolenhoso 472 

(0,0; 1,0; 1,5; 2,0 e 2,5%) e dois tipos de cama (nova e usada), com quatro repetições. A cama usada foi 473 

proveniente de um lote de frangos de corte do setor de avicultura da Escola Agrícola de Jundiaí, sem a 474 

utilização de nenhum tipo de tratamento, apresentando excretas, restos de penas e maravalha. Todos os boxes 475 

foram providos de aquecimento durante 14 dias, sendo adotado o programa de luz continuo (luz natural + 476 

artificial de 24 horas).  477 

As rações experimentais foram formuladas para atender as exigências nutricionais das codornas 478 

europeias em cada fase de criação, de acordo com as Tabelas de Silva & Costa (2009) demonstrada na 479 

Tabela 1. O extrato pirolenhoso (líquido) foi adicionado a ração através de uma pre-mistura com o premix, 480 

micronutrientes e uma parte do milho que iria compor a ração. 481 

Os parâmetros de desempenho avaliados foram o ganho de peso, consumo de ração e conversão 482 

alimentar, corrigindo as mortalidades segundo metodologia descrita por Sakomura & Rostagno (2016). 483 

 484 
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Tabela 2. Composição da ração controle e com diferentes níveis de extrato pirolenhoso de 1 a 21 dias e de 485 

22 a 42 dias¹ 486 

Período de 1 a 21 dias  

Ingrediente (kg) 0,0% 1% 1,5% 2,0% 2,5% 

Milho grão  50,560 48,440 47,350 46,255 45,265 

Farelo de Soja 45% 44,500 44,900 45,125 45,350 45,500 

Óleo de Soja 1,485 2,200 2,570 2,950 3,295 

Extrato Pirolenhoso - 1,000 1,500 2,000 2,500 

Calcário 1,120 1,120 1,120 1,120 1,100 

Fosfato Bicálcico  1,050 1,060 1,060 1,060 1,060 

Sal comum 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 

Premix vit/min² 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 

DL-Metionina 0,385 0,390 0,390 0,385 0,400 

L-Lisina HCl 0,185 0,175 0,170 0,165 0,165 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Exigências Nutricionais 

Nutrientes      

Proteína Bruta 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

Energia Metabolizável (Mcal/kg) 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 

Lisina digestível 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 

Met + Cis digestível 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 

Potássio 0,970 0,972 0,972 0,973 0,974 

Cálcio 0,850 0,850 0,850 0,850 0,850 

Metionina digestível 0,722 0,724 0,724 0,725 0,726 

Fósforo disponível 0,320 0,320 0,320 0,320 0,320 

Cloro 0,216 0,216 0,215 0,215 0,215 

Sódio 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 

Período de 22 a 42 dias  

Ingrediente (kg) 0,0% 1% 1,5% 2,0% 2,5% 

Milho grão  58,078 55,950 54,900 53,836 52,780 

Farelo de Soja 45% 37,123 37,520 37,716 37,915 38,113 

Óleo de Soja 2,374 3,107 3,454 3,815 4,175 

Extrato Pirolenhoso - 1,00 1,500 2,000 2,500 

Calcário 0,932 0,930 0,925 0,924 0,920 

Fosfato Bicálcico  0,825 0,831 0,834 0,836 0,836 

Sal comum 0,270 0,270 0,271 0,271 0,271 

Premix vit/min² 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 

DL-Metionina 0,198 0,201 0,200 0,203 0,205 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Exigências Nutricionais 

Nutrientes (%)      

Proteína Bruta 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 

Energia Metabolizável (Mcal/kg) 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 

Lisina digestível 1,057 1,063 1,066 1,068 1,071 

Potássio  0,857 0,858 0,859 0,860 0,860 

Met + Cist digestível 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 

Cálcio 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 

Metionina digestível  0,508 0,509 0,510 0,511 0,512 

Fósforo disponível 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 

Cloro 0,193 0,193 0,193 0,193 0,192 

Sódio 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 
¹Recomendações de Costa e Silva (2009) 487 
²Níveis de garantia por kg do produto: vitamina A 5.000.000 UI, vitamina B1 500 mg, vitamina B12 3.000 mcg, vitamina B2 1.500 mg, vitamina B6 488 
500 mg, vitamina D3 1.100.000 UI, vitamina E 4.900 UI, vitamina K3 1.000 mg, biotina 10 mg, colina 43 g, niacina 10 g, ácido fólico 100 mg, ácido 489 
pantotênico 4.600 mg, cobalto 50 mg, cobre 2.849 mg, ferro 25 g, iodo 500 mg, manganês 23 g, selênio 100 mg, zinco 23 g, metionina 250 g, Bacillus 490 
subtilis 75x10e9 UFC, Bacitracina de zinco 12,5 g. 491 
 492 
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Ao final do período experimental, aos 42 dias de idade, foram abatidas 80 aves, sendo duas aves por 493 

parcela que correspondiam ao peso médio da parcela (270 g ± 20 g). As codornas foram submetidas a jejum 494 

de 12 horas, abatidas por deslocamento cervical, sangradas, depenadas, evisceradas e realizaram-se as 495 

avaliações de carcaça. 496 

 497 

2.2.3 Viabilidade econômica e análise estatística  498 

Para viabilidade econômica da inclusão de extrato pirolenhoso, foi utilizado os preço dos insumos 499 

(Tabela 3) da ração para determinar o custo da ração segundo a fórmula preconizada por Bellaver et al. 500 

(1985).  501 

 502 

Custo da ração (kg) = 
valor da ração x consumo de ração diário

ganho de peso diário
  503 

 504 

Tabela 3. Preço dos insumos utilizados durante a criação de codornas  505 

Produtos Preço (R$)¹ 

Pintinhos (ave) 1,20 

Transporte (ave/km) 0,25 

Pirolenhoso (l) 2,00 

Ração basal (Kg) 0,77 

Abate (ave) 1,50 

Cama de maravalha (saco de 25 kg) 1,00 

Codorna abatida (Kg) 19,90 
¹: Baseado em pesquisa realizada no mês de dezembro de 2016 na região de Natal/RN 506 

 507 

Também foi calculado o fator de eficiência produtiva (FEP) utilizando a fórmula proposta por 508 

Mendes (2004). 509 

 510 

FEP = 
ganho de peso diário (g)x viabilidade (%)

conversão alimentar
 511 

 512 

 O custo operacional efetivo (COE), receita bruta (RB), margem bruta do custo operacional efetivo 513 

(MBCOE), lucro operacional efetivo (LOE) e o índice de lucratividade (IL) foram calculadas seguindo as 514 

fórmulas indicadas por Santos et al. (2011) onde: 515 

 516 

COE = 
𝑠𝑜𝑚𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑎 𝑐𝑟𝑖𝑎çã𝑜

𝑛º 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑎 𝑐𝑟𝑖𝑎çã𝑜
 517 

 518 

RB = rendimento de carcaça em quilo multiplicado pelo preço do quilograma da carcaça  519 

 520 

MBCOE = 
𝑅𝐵−𝐶𝑂𝐸

𝐶𝑂𝐸
 521 

 522 

LOE = 𝑅𝐵 − 𝐶𝑂𝐸 523 
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 524 

IL = (
𝐿𝑂𝐸

𝑅𝐵
) ∗ 100 525 

 526 

A análise estatística dos dados foi realizada utilizando-se o procedimento GLM do SAS, 527 

decompondo-se a soma de quadrados dos tratamentos em contrastes ortogonais. O conjunto de dados foi 528 

analisado de forma independente e as equações de regressão foram geradas utilizando-se o procedimento 529 

REG do SAS. 530 

 531 

2.3 Resultado e Discussão  532 
Observou-se efeito de interação (P<0,05) entre os níveis de inclusão do extrato pirolenhoso (EP) e o 533 

tipo de cama utilizado para o consumo de ração. De acordo com o desdobramento da interação, os animais 534 

alojados na cama nova e alimentados com 1,0; 2,0 e 2,5% de extrato pirolenhoso apresentaram maior 535 

consumo de ração, enquanto as aves alojadas em cama usada, o maior consumo foi verificado com a ração 536 

sem o EP. Dentre os níveis estudados o que promoveu maior consumo, nesse tipo de cama, foi de 1,0% de 537 

EP (Tabela 4).  538 

 539 

Tabela 4. Desempenho de codornas europeias alimentadas com inclusão de diferentes níveis de extrato 540 

pirolenhoso de 1 a 42 dias alojadas em cama nova e cama usada 541 

Cama Níveis de Pirolenhoso        

  0,0 1,0 1,5 2,0 2,5 Média CV (%) EP Cama EP x Cama 

  Peso Final (g/ave) 
 

     

Cama Nova 281,48 279,88 276,70 270,00 291,55 279,92 
6,39 NS NS NS 

Cama Usada 274,90 281,25 283,00 288,73 301,37 285,85 

  Consumo de ração (g/ave) 
 

     

Cama Nova 974,8 1019,4 978,7 1009,3 1019,0 1000,2 
4,89 NS 0,02 0,02 

Cama Usada* 1025,5 1008,0 1005,1 876,6 923,5 967,72 

  Ganho de Peso (g/ave) 
 

     

Cama Nova 269,50 267,60 267,44 260,77 282,09 269,48 
6,77 NS 0,04 NS 

Cama Usada* 257,60 265,50 273,89 273,43 288,02 271,68 

  Conversão Alimentar 
 

     

Cama Nova 3,62 3,84 3,66 3,88 3,61 3,72 
10,03 NS 0,04 NS 

Cama Usada* 4,02 3,81 3,67 3,20 3,24 3,58 
CV: Coeficiente de Variação; EP: Extrato Pirolenhoso; NS: Não Significativo; *Efeito Linear.  542 
 543 

Não houve efeito significativo (P>0,05) para peso final, consumo de ração, ganho de peso e conversão 544 

alimentar dos níveis de EP para aves alojadas em cama nova. Pessoa et al. (2017) avaliaram o nível de 1% de 545 

EP sobre o desempenho de codornas japonesas criadas em gaiolas e sem desafio sanitário, não encontraram 546 

efeito sobre o consumo de ração corroborando com os resultados encontrados neste experimento para as aves 547 

alojadas em cama nova. A ausência de efeito dos aditivos adicionados às rações da cama nova pode ser 548 

explicada pelo adequado ambiente experimental, pelas boas condições de manejo, pela qualidade nutricional 549 
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das rações fornecidas e, principalmente, pela não exposição das aves a algum tipo de desafio sanitário (Paz et 550 

al., 2010).  551 

O consumo de ração das codornas alojadas na cama usada apresentou efeito linear decrescente 552 

(P<0,05) até o nível de 2% de EP, segundo a equação y = 1068,2 - 33,54x (R² = 0,68) como pode ser 553 

observado na Figura 2. Durante o período de estresse imunológico das aves, há queda no consumo de 554 

alimento, o que torna seguro fazer manipulação de planos nutricionais, em função da fase da criação 555 

(CARDOSO et al., 2015). Os componentes bioativos da dieta podem interagir com a resposta imune, pois 556 

apresentam potencial para reduzir a susceptibilidade das aves a doenças infecciosas (KOGUT et al., 2009), 557 

onde a composição do EP pode ter estimulado a absorção dos nutrientes reduzindo seu consumo.  558 

 559 

  560 

De acordo com o observado na análise de regressão, o ganho de peso e a conversão alimentar dos 561 

animais alojados na cama usada apresentaram efeito linear (P<0,05) crescente (Figura 3) e decrescente 562 

(Figura 4), respectivamente, segundo demonstrado nas equações: y = 251,06 +6,877x (R² = 0,92), e  y = 563 

4,239 - 0,217x (R² = 0,91), ou seja, melhorou o ganho de peso e a conversão alimentar na medida que 564 

aumentava a inclusão de extrato pirolenhoso. Acredita-se que este resultado tenha relação com os possíveis 565 

efeitos antissépticos dos compostos encontrados no extrato pirolenhoso, como o guaiacol, seringol e eugenol, 566 

sendo esta ultima substância de reconhecida atividade antibacteriana e antifúngica, e também o mais ativo 567 

quando testado frente a linhagens de E. coli (Burt & Reinders, 2003; Rhayour et al., 2003). Mesmo com o 568 

desafio sanitário da cama, as variáveis de desempenho das codornas alojadas na cama usada foram melhores 569 

quando comparadas as alojadas na cama nova.  570 
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Figura 2. Consumo de ração de aves alojadas em cama usada 

y = 1068,2 - 33,54x 

R² = 0,68 
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  571 

 572 

 Teixeira et al. (2013) mesmo utilizando o óleo essencial de erva doce em substituição ao 573 

antimicrobiano, observaram piora no desempenho das aves alojadas em cama reciclada. Choi et al. (2009) 574 

estudando a inclusão de 0,0; 0,1; 0,2 e 0,3% de extrato pirolenhoso na dieta de suínos mestiços, obteve 575 

melhores resultados no consumo e ganho de peso quando utilizou 0,3% de EP na ração, sem alterar a 576 

conversão alimentar.  577 

Comprovando os efeitos antissépticos do extrato pirolenhoso, Zhu (2013) avaliou o efeito de 578 

desintoxicação a respeito da aflatoxina B1em frangos de corte e não encontrou diferença significativa dos 579 

níveis de inclusão de EP para o controle negativo (sem aflatoxina B1) para as variáveis de desempenho, 580 

porém observou diferença sobre o controle positivo (com aflatoxina B1), onde o aumento de inclusão do EP 581 

melhorou o ganho de peso e a conversão alimentar. 582 

Na Tabela 5, encontram-se os resultados de rendimento de carcaça quente, rendimento de peito, 583 

rendimento de coxa + sobrecoxa e rendimento de asa.  584 

Não foi observada interação entre os níveis de extrato pirolenhoso e o tipo de cama para rendimento 585 

de carcaça e cortes. 586 

 587 

Tabela 5. Rendimento de carcaça de codornas europeias alimentadas com adição de diferentes níveis de 588 

extrato pirolenhoso alojadas em cama nova e cama usada 589 

Cama Níveis de Pirolenhoso      

 0,0 1,0 1,5 2,0 2,5 Médias C.V. (%) EP Cama EP x Cama 

 Rendimento de carcaça (%)
 

     

Cama Nova 75,27 77,17 76,14 81,17 78,97 77,75 
9,05 NS 0,03 NS 

Cama Usada** 71,81 70,38 71,80 72,26 73,48 71,95 

 Rendimento de peito (%)
 

     

Cama Nova 38,53 39,05 37,85 38,03 39,54 30,00 
12,26 NS NS NS 

Cama Usada 38,27 36,01 38,11 39,84 37,75 27,31 

 Rendimento de coxa + sobrecoxa (%)     

Cama Nova 23,61 22,12 22,27 22,68 21,85 17,50 
12,30 NS NS NS 

Cama Usada 21,63 21,96 21,68 21,96 21,81 15,80 

 Rendimento de asa (%)
 

     

Cama Nova 8,36 8,47 8,83 8,79 8,54 6,66 
13,64 NS NS NS 

Cama Usada 8,25 9,09 8,85 8,17 8,79 6,21 
CV: Coeficiente de Variação; EP: Extrato Pirolenhoso; NS: Não Significativo; **Efeito Quadrático 590 
  591 

Figura 3. Ganho de peso das aves alojadas em cama usada. Figura 4. Conversão alimentar das aves alojadas em cama usada. 

y = 11,197x + 256,01 

R² = 0,91 
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O rendimento de carcaça das codornas alojadas na cama nova foi maior do que o das aves alojadas na 592 

cama usada. Este resultado pode ter sido influenciado pelo pH de 2,85 do EP que possivelmente melhorou a 593 

ação da pepsina e ácido clorídrico no proventrículo, melhorando a assimilação das proteínas demonstrada no 594 

melhor rendimento. Esses resultados corroboram dos encontrados por Teixeira et al. (2013) onde o tipo de 595 

cama não influenciou no rendimento de peito e coxa + sobrecoxa. Freitas et al. (2006), relata que se houver 596 

uma ingestão adequada de nutrientes e a relação proteína/energia ou energia/aminoácido da ração não for 597 

modificada, dificilmente ocorrerá alterações nas características de carcaça, foi o que ocorreu para o 598 

rendimento das aves alojadas em cama nova. Para Fascina et al. (2012) a inclusão de aditivos promotores de 599 

crescimento na ração, sem desafio, melhora a metabolizabilidade dos nutrientes, devido à microflora 600 

intestinal tornar-se mais homogênea, direcionando-os para o crescimento e deposição muscular.  601 

Para o rendimento de carcaça das codornas alojadas na cama usada, observou-se efeito quadrático 602 

(P<0,05) com y = 71,69 – 1,81x + 1,03x
2
 (R² = 0,88) onde o melhor nível foi de 2,5% de EP. Quando 603 

comparadas as aves alojadas em cama nova, seu rendimento foi inferior, possivelmente em consequência do 604 

peso dos órgãos que foram superiores (Tabela 6), já que o calculo do rendimento é feito com a carcaça 605 

eviscerada. Em relação aos cortes, apresentaram resultados semelhantes (P>0,05) não observando efeito 606 

significativo.   607 

Os resultados encontrados neste experimento foram superiores aos encontrados por Genchev et al., 608 

(2008) onde os autores observaram rendimento de carcaça de 65%, de peito entre 22-23,4% e rendimento de 609 

perna (coxa + sobrecoxa) entre 20,5-20,9% de codornas japonesas. Sem o desafio da cama, Otutumi et al. 610 

(2009), estudando o efeito de probióticos em rações com diferentes níveis de proteína bruta sobre o 611 

desempenho, o rendimento de carcaça e as exigências nutricionais de proteína bruta de codornas de corte não 612 

encontrou diferença significativa para rendimento de carcaça e dos cortes. Fukayama et al. (2005), ao utilizar 613 

extrato de orégano em frangos de corte também não observou efeito significativo.  614 

O peso dos órgãos, tais como coração, fígado, moela e intestino são mostrados na Tabela 6. 615 

 616 

Tabela 6. Peso dos órgãos de codornas europeias alimentadas com adição de diferentes níveis de extrato 617 

pirolenhoso alojadas em cama nova e cama usada 618 

Cama Níveis de Pirolenhoso      

 0,0 1,0 1,5 2,0 2,5 Média CV (%) EP Cama EP x Cama 

 Peso coração (g)
 

     

Cama Nova 2,22 2,37 2,37 2,12 2,46 2,30 
15,20 NS NS NS 

Cama Usada 2,12 2,32 2,42 2,37 2,17 2,28 

 Peso fígado (g)
 

     

Cama Nova 0,37 0,33 0,34 0,30 0,32 0,33 
22,84 NS NS NS 

Cama Usada 0,34 0,36 0,35 0,34 0,32 0,34 

 Peso moela (g)
 

     

Cama Nova 5,61 6,18 5,25 5,85 5,90 6,01 
18,34 NS NS 0,02 

Cama Usada 6,67 6,27 6,41 6,01 5,91 6,25 

 Peso intestino (g)     

Cama Nova 10,13 11,00 9,11 8,33 9,61 9,63 
25,11 NS NS NS 

Cama Usada 10,15 10,02 12,38 9,50 10,21 10,45 

 Comprimento intestino (cm)     

Cama Nova 69,25 75,00 66,87 69,87 66,50 69,50 15,03 NS NS NS 
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Cama Usada 63,06 71,37 70,75 68,00 72,25 69,08 
Coeficiente de Variação; EP: Extrato Pirolenhoso; NS: Não Significativo 619 
   620 

Houve efeito de interação da cama com a inclusão de EP (P<0,05) apenas para o peso da moela, onde 621 

os animais alojados em cama usada e alimentados com ração basal apresentaram maior peso da moela, o que 622 

pode ter ocorrido maior ação mecânica para digerir o alimento, influenciando assim no aumento do peso 623 

deste órgão. As aves alojadas em cama usada apresentaram peso da moela 3,84% maior que as aves alojadas 624 

em cama nova.  625 

A inclusão de até 2,5% de extrato pirolenhoso não demonstrou toxidade, uma vez que o peso do 626 

fígado não foi influenciado. Zhu (2013), avaliando o efeito de desintoxicação do extrato pirolenhoso sobre 627 

Aflatoxina B1, encontrou decréscimo de resíduo no fígado na medida em que aumentava o nível de EP na 628 

ração.  629 

Na Tabela 7 estão os resultados da análise econômica. Não houve efeito de interação para nenhuma 630 

das variáveis. Mas foi observado efeito linear crescente (P<0,05) para o fator de eficiência produtiva das 631 

aves alojadas em cama usada, segundo a equação y = 283,01 + 38,202x (R² = 0,97), resultado já esperado, 632 

uma vez que houve melhora do desempenho dessas aves. Mesmo com a viabilidade superior das aves 633 

alojadas em cama nova, observou-se melhores índices durante a criação das aves alojadas em cama usada. 634 

 635 

Tabela 7. Análise econômica da produção de carne de codornas de corte alimentadas com diferentes níveis 636 

de extrato pirolenhoso 637 

Cama Níveis de Pirolenhoso      

 0,0 1,0 1,5 2,0 2,5 Média CV (%) EP Cama EP x Cama 

 Custo da Ração (R$)
 

     

Cama Nova 2,78 3,08 3,03 3,30 3,15 3,07 
9,90 NS NS NS 

Cama Usada 3,09 3,10 3,05 2,72 2,81 2,95 

 Fator de eficiência produtiva
 

     

Cama Nova 402,35 385,12 398,04 368,97 426,57 396,21 
14,81 NS 0,01 NS 

Cama Usada* 285,15 315,53 338,85 368,72 374,23 336,50 

 Coeficiente operacional efetivo
 

     

Cama Nova 15,67 15,73 15,78 15,83 15,88 17,77 
2,01 NS NS NS 

Cama Usada 15,64 15,75 15,80 15,85 15,90 15,80 

 Receita bruta     

Cama Nova 37,22 40,50 37,24 39,51 38,61 38,62 
6,38 NS NS NS 

Cama Usada 38,44 37,54 38,15 39,49 38,20 38,37 

 Margem Bruta do Coeficiente Operacional Efetivo     

Cama Nova 1,37 1,57 1,35 1,49 1,42 1,44 
10,84 NS NS NS 

Cama Usada 1,45 1,38 1,40 1,49 1,39 1,42 

 Lucro operacional efetivo      

Cama Nova 21,57 24,77 21,46 23,68 22,73 22,84 
10,82 NS NS NS 

Cama Usada 22,77 21,79 22,34 23,64 22,30 22,57 

 Índice de lucratividade      

Cama Nova 57,91 60,91 57,40 59,88 58,81 58,98 
4,62 NS NS NS 

Cama Usada 59,17 57,90 58,30 59,74 58,26 58,67 
CV: Coeficiente de Variação; EP: Extrato Pirolenhoso; NS: Não Significativo *Efeito Linear 638 
  639 

Em relação ao fator de eficiência produtiva das aves alojadas em cama nova, se observarmos os 640 

valores absolutos, é possível perceber um aumento de 6,02% com a inclusão de 2,5% de EP em comparação 641 



31 

 

da ração sem EP, o mesmo ocorreu com o coeficiente operacional efetivo com um aumento de 1,3% onde 642 

houve aumento do custo do EP.  643 

Observou-se um aumento numérico (P>0,05) do custo da ração com a inclusão do extrato 644 

pirolenhoso para as aves alojadas em cama nova, em contrapartida, houve uma redução para as aves alojadas 645 

em cama usada para os níveis 1,5; 2,0 e 2,5% de extrato pirolenhoso. 646 

Ainda em valores absolutos, a utilização de 1,0% de EP apresentou melhor resultado para receita 647 

bruta para codornas alojadas em cama nova (8,8%) e o nível de 2,0% para aves alojadas em cama usada 648 

(2,7%). Isso se justifica pelo melhor rendimento de carcaça desse nível em relação a ração controle, tendo 649 

em vista que a receita bruta é calculada de acordo com a produção de carne. 650 

O uso de 1% de EP na ração, para aves alojadas em cama nova, apresentou maior lucro operacional 651 

efetivo (14,83%) e maior índice de lucratividade (5,1%) em relação a ração sem EP, evidenciando que 652 

mesmo com o aumento do custo da ração, as codornas geram recursos suficientes para cobrir os custos 653 

envolvidos do processo produtivo.  Já para aves alojadas em cama usada, os melhores resultados para esses 654 

parâmetros foram do nível de 2% com 3,8% e 0,9% respectivamente.  655 

 656 

2.4 Conclusão 657 

O extrato pirolenhoso melhora o ganho de peso, a conversão alimentar e o fator de eficiência 658 

produtiva de codornas europeias criadas em cama usada. Para aves criadas em cama nova, o extrato 659 

pirolenhoso melhora o rendimento de carcaça. Portanto, recomenda-se a inclusão de até 2,5% do extrato 660 

pirolenhoso na ração de codornas europeias de 1 a 42 dias de idade independente do tipo de cama utilizada 661 

na criação.  662 
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