
LIBERDADE COMPORTAMENTAL DE CODORNAS EM DOIS SISTEMAS DE 
MANUTENÇÃO 

QUAIL BEHAVIOURAL FREEDOM IN TWO MAINTENANCE SYSTEMS  
 

Karin Cristina Escobar Yamashiro, Mariana Klank, Edson Faria, Wiolene Montanari 
Nordi, Auana Olsen, Dayana Swaroski, Gilmara Mansani, Gabriella de O’Dalla Martha, 
Francisco Rosa, Suzana Gilaverte, Edson Gonçalves de Oliveira, Carla Forte Maiolino 

Molento (carlamolento@yahoo.com)  
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná 

 
A intensificação dos sistemas de produção apresenta um impacto potencial sobre o grau 
de bem-estar dos animais. O objetivo deste trabalho foi diagnosticar o grau de bem-estar 
através da observação da liberdade comportamental de codornas (Coturnix coturnix 
japonica) de postura, em dois sistemas de manutenção: (1) gaiolas de 45x60x26,5 cm e 
(2) baias de 108x144x162 cm enriquecidas com poleiros, caixas de areia e ninhos. 
Foram alojados oito animais por gaiola ou baia, caracterizando uma densidade de 
lotação de 29,6 e de 5,2 aves/m2 respectivamente, em quatro repetições por tratamento, 
totalizando 64 codornas. As observações comportamentais foram realizadas por registro 
instantâneo a cada cinco minutos durante 11 horas seguidas em dois dias diferentes. Os 
dados foram analisados através de estatística descritiva, com o programa excel, e os 
resultados foram comparados através do teste de Mann Whitney, com o pacote 
estatístico Statview. Os animais mantidos no tratamento 1 e 2 adotaram postura em pé 
em 56% e 46% (P<0,05), acocorada em 29% e 40% (P<0,05) e em locomoção em 15% 
e 13% (P>0,05) das observações. O etograma de todas as atividades observadas revelou 
47% e 28% (P<0,05, medianas de 79 e 44 ocorrências) de ingestão de alimentos, 24% e 
25% de auto-limpeza (P>0,05, medianas de 33 e 41 ocorrências), 9% e 4% de ingestão 
de água (P<0,05, medianas de 14 e 5 ocorrências), 8% e 2% de interação agonista 
(P<0,05, medianas de 11 e 1 ocorrências) e 1% e 27% de atividades de ciscar o chão 
(P<0,05, medianas de 0 e 26 ocorrências) para tratamentos 1 e 2, respectivamente. Desta 
forma, observou-se uma diferença significativa entre o padrão comportamental de 
codornas mantidas em gaiolas ou em baias nas condições deste experimento, que sugere 
maior liberdade comportamental nas baias. As baias proporcionaram oportunidade aos 
animais de apresentarem um repertório comportamental mais rico, uma diminuição de 
atividades agonistas, um aumento significativo em atividades de alta motivação como 
ciscar e um aumento na postura corporal acocorada, relacionada provavelmente ao 
maior conforto do piso. As diferenças observadas entre os tratamentos permitem 
concluir que existe um aumento da liberdade comportamental no sistema de baias 
enriquecidas, que por sua vez significa um aumento no grau de bem-estar de codornas 
de postura em relação ao sistema de gaiolas. 


