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Resumo: Objetivou-se com este estudo avaliar, por meio de modelos de limiar, o efeito da 

heterose e do peso da ave na sobrevivência do nascimento aos 35 dias de idade em codornas de corte. 

Dados de 609 aves, sendo 369 aves das linhagens EV1 e EV2 e 240 codornas híbridas provenientes do 

acasalamento de pais endogâmicos com 25% de endogamia ou não endogâmicos. O peso ao nascimento 

foi co variável do modelo. Resultados mostraram que grupos heteróticos filhos de pais puros apresentam 

significativa redução na mortalidade, 9,54%(0,087), embora  não observada redução significativa em 

aves cruzadas provenientes de pais endogâmicos. O aumento de uma unidade no peso ao nascimento das 

codornas também causa redução na mortalidade de 3,95% (0,049). A herdabilidade obtida foi 

demasiadamente baixa (0,0011 - erro padrão = 0,0771) o que dificulta a utilização da característica como 

critério de seleção. Sistemas de produção devem ser baseados em utilização de codornas cruzadas e com 

maior peso ao nascer. 
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Survival in European quails from hatch to 35 days of age: heterosis and weight effects 

 

Abstract: The aim of this study was evaluate, using threshold models, the effects of heterosis and birth 

weight in survival during the growth period (from hatch to 35 days of life) in European quails. Data from 

609 birds, being 369 from lines EV1 and EV2 and 240 hybrid quails from non-inbred and inbred parents 

with 25% of inbreeding coefficient, respectively. The effect of quail weight at hatch was a co-variable in 

the model. Results revealed that the heterotic groups from non-inbreed lines showed significant reduction 

in the probability of death 9.54 % (0.087), even though no significant reduction was observed for hybrid 

quails from inbreed parents. The increase of one gram in quail weight at hatch caused a reduction in 

mortality of 3.95% (0.049). Heritability for the trait was very low, with the value 0.0011 (standard error 

= 0.0771), what makes difficult the use of this trait as selection criterion. Production systems should be 

based in the use of crossed quails and heavier ant hatch. 

 

Keywords: European quail, growth period, heterosis, weight 

 

 

Introdução 

A utilização de cruzamentos em codornas explora a heterose e representa boa opção para 

aumentar o desempenho de aves considerando uma larga gama de características, dentre elas, a 

sobrevivência (Gama et. al., 1991). Na criação de codornas de corte, observam-se perdas causadas por 

elevadas taxas de mortalidade durante o período de crescimento, com reflexos tanto econômico, quanto 

de bem estar animal.  

Torna-se importante a realização de análises específicas para a avaliação dos efeitos da heterose 

sobre a mortalidade das aves. Em se tratando de uma variável binária, a utilização de modelos de limiar é 

mais adequada para a realização da análise. 
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Objetivou-se avaliar com este estudo, por meio de modelo de limiar, o efeito da heterose em aves 

puras e híbridas (sendo estas progênies de pais endogâmicos ou não) e do peso da codorna ao nascer 

sobre a sobrevivência de codornas européias (Coturnix coturnix coturnix), do nascimento aos 35 dias de 

idade.  

 

Material e Métodos 

Os dados utilizados neste estudo são referentes a 609 codornas, sendo 369 das linhagens EV1 e 

EV2 e 240 codornas híbridas, provenientes de pais não endogâmicos e pais endogâmicos, com 25% de 

coeficiente de endogamia, obtidos dentro do programa de melhoramento genético de codornas de corte 

do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Minas Gerais, em projeto aprovado pelo 

Comitê de Ética em Experimentação Animal da UFMG, Protocolo n
o 
184/2011. 

As codornas foram pesadas individualmente ao nascimento e a mortalidade anotada durante 

todo o período. A alimentação foi fornecida ad libitum com dieta de crescimento (28%PB e 2900kcal 

EM) de acordo com os padrões do Programa de Melhoramento Genético de codornas de corte e com 

programa de luz de 24h (natural + artificial) durante todo o período de crescimento.  

Para a análise das características de sobrevivência, considerou-se a mortalidade total registrada 

do nascimento aos 35 dias de idade que representou 13,46% de todas as aves nascidas. O peso dos 

animais ao nascimento foi mensurado individualmente e entrou como co-variável do modelo.  Para a 

população analisada a média de peso inicial das codornas foi 8,99g (+ 0,99), com valor mínimo de 5,20g 

e máximo de 12g. 

Para avaliar a sobrevivência, utilizou-se modelo linear generalizado no programa ASREML. Na 

distribuição binomial, a função de ligação logística 
i

i

e
 = 

1 + e




  foi escolhida para relacionar a escala 

do preditor linear   com a escala da observação (μ =E[y]). 

Para a estimação de médias, utilizou-se o seguinte modelo: 

 pqr = µ + βr + bXq + up ; 

em que,  pqr é a probabilidade de morte da codorna p , do grupo heterótico β, com peso ɵq; βr 

representa o efeito de grupo heterótico (0%, 100% ou 100% de pais endogâmicos); bXq é o peso ao 

nascimento das codornas , considerado como covariávele up é o efeito genético aditivo aleatório de cada 

animal. 

 

Resultados e Discussão 

Os resultados encontrados na presente análise do nascimento aos 35 dias de vida constam na 

tabela 1. 

 

Tabela 1- Efeito de diferentes grupos heteróticos e peso na sobrevivência de codornas durante o período 

de crescimento e seus respectivos P valores 

Grupo heterótico Efeito de grupo (%) P-valor(%) 

0% - - 

100% -9.54* 8.76 

100% (pais endogâmicos) -0.48 92.38 

*Pvalor < 0.1; **Pvalor < 0.05; ***Pvalor < 0.01 

 

À luz dos resultados é possível observar que codornas cruzadas, filhas de pais puros, apresentam 

9,54% de redução na probabilidade de mortalidade. A redução em codornas híbridas provenientes de pais 

endogâmicos não foi significativa (-0,48%). Estes resultados assemelham-se àqueles de Moritsu et. al. 
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(1997), obtidos em codornas de postura. Esperava-se, contudo que houvesse maior redução na 

probabilidade de mortalidadeque em codornas híbridas provenientes de pais endogâmicos pois de acordo 

com Willham e Pollak, (1985), a magnitude da heterose é inversamente relacionada ao grau de 

semelhança genética entre as populações parentais.  

O aumento de uma unidade no peso ao nascer da codorna resulta em redução significativa na 

mortalidade de – 3,95% (P-valor = 4.93%). Esse resultado é similar aos encontrados em estudos 

realizados em outras espécies por Gama et. al. (1991) e Riggio et al. (2008) que demostraram que 

menores pesos ao nascimento causam aumento na taxa de mortalidade posterior dos animais. 

A herdabilidade calculada para a característica de sobrevivência foi de 0.0011 (erro padrão = 

0.0771). O fato de este valor ser muito baixo dificulta a inclusão da característica no critério de seleção, 

mas está em acordo com trabalhos realizados em outras espécies que demostram ser baixa a 

herdabilidade da sobrevivência (Gama et. al., 1991), por ser uma característica altamente influenciada 

por efeitos de meio ambiente. 

 

Conclusões 

A utilização de codornas híbridas provenientes de pais não endogâmicos de linhagens puras, 

diminui a probabilidade de morte em codornas de corte do nascimento aos 35 dias de idade. Em sistemas 

de produção devem ser utilizadas codornas híbridas e que apresentem maiores pesos à eclosão com vistas 

ao aumento na taxa de sobrevivência. 
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