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RESUMO: A coturnicultura vai se inserindo na avicultura industrial, com o desenvolvimento rápido de 
novas tecnologias de produção principalmente em nutrição destas aves. Em criação de codornas, a 
alimentação representa em média 65% a 70% dos custos de produção quando fabricadas nas 
propriedades; neste sentindo os ingredientes utilizados na composição das rações, por exemplo o 
milho, devem ter atenção em sua aquisição. O estudo foi realizado em cinco UPOCS de São Paulo 
com média de alojamento para cada unidade de 120.000 codornas. No presente estudo observou-se 
a variação e a magnitude da presença de grãos avariados e impurezas em função dos resultados 
energéticos, produtivos e financeiros diretos, por simulação, em uma nas UPOCs do presente estudo. 
Avaliar de maneira rápida e objetiva a qualidade do milho que será utilizado na fabricação de rações 
permite determinar o potencial biológico e financeiro deste alimento na sua utilização. 
 
INTRODUÇÃO: Na cadeia do agronegócio, a avicultura tem se destacado onde representa a maior 
produção e exportação, trazendo as principais somas das divisas brasileiras na atualidade. De acordo 
com Beterchini (2010), a coturnicultura vai se inserindo na avicultura industrial, com o 
desenvolvimento rápido de novas tecnologias de produção, onde a atividade tida como de 
subsistência, passa a ocupar um cenário de atividade altamente tecnificada com resultados 
promissores aos investidores. Em criação de codornas, a alimentação representa em média 65% a 
70% dos custos de produção quando fabricadas nas propriedades; neste sentindo os ingredientes 
utilizados na composição das rações, por exemplo o milho, devem ter atenção em sua aquisição 
(MURAKAMI, 1998). A qualidade de um lote de milho é heterogênea. Ela é afetada pela composição 
do grão na espiga, além de outras variáveis, como genética da semente, fertilidade do solo, 
processamento e armazenagem (LIMA, 2011). Fatores antinutricionais, contaminações por outros 
grãos, degradação por insetos e pragas, grãos avariados e impurezas, com certeza, afetam as 
codornas. tanto na qualidade do seu produto final. Vários métodos de avaliação desta qualidade são 
realizados em laboratório de maneira periódica e com custo representativo aos produtores (BUTOLO, 
2002). Tornar prática esta avaliação nas granjas pode ser um critério interessante para o produtor 
tanto no situação de credenciamento de fornecedores bem como na interpretação zootécnica e 
produtiva da granja. O objetivo deste trabalho foi, portanto, determinar e simular de forma prática as 
perdas nutricionais (energéticas) e produtivas do milho em unidades produtoras de ovos de codornas 
(UPOC). 
 
MATERIAL E MÉTODOS: O estudo foi realizado em cinco UPOCS de São Paulo com média de 
alojamento para cada unidade de 120.000 codornas. Foram coletadas 12 amostras  diferentes em 5 
produtores. A coleta das amostras das cargas de milho que abasteciam as granjas foram realizadas 
de forma agendada. Eram feitas anotações sobre a origem da partida (Estado de origem, preço de 
comercialização, peso da carga). Eram também anotados os dados dos produtores (Localização, 
alojamento de aves e capacidade de armazenagem e utilização de milho). As amostras de cada 
carga de milho foram coletadas conforme descrito por Bortoluzzi (2011), via calador, sendo obtidos 4 
quilos representativos do carregamento do milho. Em seguida, esta amostras eram submetidas a 
metodologia simples observacional de qualidade, referente ao estudo atual, que consiste em após a 
amostragem representativa do carregamento, uma homogeneização direta e retirada de 100 gramas 
desta amostra. Em seguida eram determinados via pesagem e contagem simples a presença de 
grãos avariados, impurezas e grãos bons. Após este processo eram correlacionados os dados 
negativos da qualidade da amostra de milho (impurezas e avarias) bem como os dados positivos 
(grãos bons) em percentagem da amostra. O valor energético do milho, usado como base para este 
estudo foi determinado por Rostangno (2005). Os resultados obtidos foram utilizados em um 



 

 

processo simples de simulação comparativa tanto para a composição e utilização do milho em uma 
dieta basal para codornas descrita por Murakami (1998), como para a capacidade produtiva do milho 
em caixas de ovos de codorna (30 ovos). Em seguidas eram determinadas por simulação simples as 
perdas energéticas, produtivas e financeiras analisadas neste estudo. 
 
RESULTADOS: Na tabela 1 são apresentados os dados referentes a qualidade do milho, perdas 
energéticas, produtivas e financeiras, obtidos através de simulação matemática simples. 
 

 
 
De acordo com a Tabela 1, as perdas determinadas pela presença de grãos avariados e impurezas 
variam em média de 12 a 41% nas amostras coletadas e observadas de forma rápida e simples. Lima 
(2011) e Butolo (2002) em seus trabalhos determinaram que a presença de grãos de milho avariados 
e impurezas dificulta a determinação energética real do alimento nas fórmulas e sua utilização como 
ingredientes nestas rações. Rostagno (2005) em suas tabelas nutricionais, determina uma equação 
de predição para adequar as avarias gerais do milho a um valor energético próximo para utilização 
em formulação, porém conclui que a estimação nestas equações torna muito impreciso os resultados. 
Na tabela 2, 3 4 e 5 podemos observar a variação e a magnitude da presença de grãos avariados e 
impurezas em função dos resultados energéticos, produtivos e financeiros diretos, por simulação, em 
uma das UPOCs do presente estudo. 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

A qualidade dos ingredientes utilizados para alimentação das codornas conforme Murakami (1998) 
influencia diretamente o desempenho biológico, zootécnico e financeiro da granja. Os dados 
observados nas tabelas anteriores também permitem, no estudo atual, concluir em acordo com a 
autora citada anteriormente. 
 
CONCLUSÕES: Avaliar de maneira rápida e objetiva a qualidade do milho que será utilizado na 
fabricação de rações permite determinar o potencial biológico e financeiro deste alimento na sua 
utilização. Ações práticas, com embasamento técnico, facilitam a observação produtiva bem como 
permitem que o produtor possa ter segurança e parâmetros na gestão produtiva de sua unidade 
produtora.  
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