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1- INTRODUÇÃO              

 

A criação de codornas denominada coturnicultura é crescente no 

Brasil, tendo em vista o seu fácil manejo e rapidez na postura (40 dias de 

vida) e o sabor exótico característico da carne, são fatores que contribuem 

para o grande destaque no mercado (VILLELA,J.L. 1998). 

A procura do mercado atual por carne de qualidade e outros fatores 

como precocidade na produção, alta produtividade e baixo investimento 

inicial e retorno financeiro rápido faz da coturnicultura de corte uma 

atividade promissora no país (SILVA et al., 2009). 

Segundo Silva et al (2009) a codorna é uma excelente alternativa 

para a alimentação humana, sendo aceitável a sua produção de ovos e  

para a produção de carne, trata-se de um produto rico em aminoácidos 

essenciais. 

O abate das aves é estabelecido conforme Regulamento de 

Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos de Origem Animal e no 

Regulamento Técnico da Inspeção Tecnológica e Higiênico-Sanitária de 

Carne de Aves (BRASIL, 1998). 

 Dentre os vários procedimentos de abate de animais a sangria é de 

grande importância para o processo como um todo. De acordo com a IN 03 

de 2000 do MAPA, a sangria deve ser iniciada logo após a insensibilização 

do animal, de modo a provocar um rápido, profuso e mais completo 

possível escoamento do sangue, antes que o animal recupere a 

sensibilidade (BRASIL, 2000). 

A legislação em vigor, diz que são necessários três minutos para a 

sangria de animais quando submetidos ao abate. Sendo assim, neste 

trabalho será avaliado o tempo necessário para uma codorna ser sangrada, 

ou seja, uma delimitação para a espécie-específica em abatedouro com 

linha desenvolvida para a espécie (BRASIL, 2000). 

 

 

 

 



2- JUSTIFICATIVA   

 

        A legislação brasileira estabelece que todas as aves 

abatidas em território nacional devem ser submetidas a 

insensibilização, salvo em casos de abate com preceitos religiosos, e 

que seja imediatamente sangrada por corte dos vasos da região do 

pescoço (BRASIL, 2013). 

          A legislação vigente estabelece que independente da ave 

a ser abatida (tamanho/espécie) estas sejam submetidas ao mesmo 

procedimento. (BRASIL, 1998).   

     Contudo não existem trabalhos que demonstrem que as aves 

de diferentes espécies e/ou tamanho, possam ser submetidas a tempos 

de sangria diferentes ao estabelecido na legislação e ainda assim 

manter suas características de carcaças e vísceras adequadas. 

          Diante disso, justifica-se a presente pesquisa no intuito de 

demonstrar se diferentes tempos de sangria podem ser executados 

para codornas e ainda assim ter um produto final com qualidade, visto 

que ao diminuir o tempo de espera da sangria as carcaças e vísceras 

seguirão o fluxo do abate com maior agilidade, evitando assim perdas 

por exposição a temperaturas altas e possíveis contaminações. 

 

 

3- OBJETIVOS      

3.1. Objetivos gerais              

 

      O objetivo do presente estudo é avaliar o tempo de 

sangria necessário para uma codorna ser corretamente sangrada  

garantindo um produto final de qualidade.   

 

3.2. Objetivos específicos 

 



 Obter através da avaliação o tempo suficiente 

para a aves de pequeno porte serem sangradas. 

 Avaliar características de carcaças e vísceras 

de codornas sangradas por diferentes tempos. 

 Demonstrar que diferentes espécies podem 

ser sangradas em diferentes tempos de sangria. 

                                                                              

                                                     

4- MATERIAIS E MÉTODOS  

 

                     A pesquisa será realizada em abatedouro da região de 

Vicente Pires DF, estabelecimento este registrado no Sistema de Inspeção 

Distrital, segundo as normas estabelecidas na Instrução Normativa 03 do 

MAPA. As aves serão adquiridas pela própria empresa e serão abatidas 

conforme legislação vigente. A empresa fornecerá  assinatura de um Termo 

de consentimento e aceite (Anexo 1). O abate será acompanhado pelo 

responsável pelo abate no abatedouro. 

                    Serão avaliadas 1000 codornas Europeias (Coturnix 

coturnix coturnix) durante o período de cinco meses. 

        Após a insensibilização os animais serão avaliados quanto ao 

tempo de espera da sangria sendo estes: 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto 

e 30 segundos, 2 minutos, 2 minutos e 30 segundos e 3 minutos. Em 

seguida, serão avaliadas conforme as linhas de inspeção de aves as 

carcaças e suas respectivas vísceras. 

        Serão avaliada as características da carne das aves como: cor, 

odor e textura bem como as vísceras comestíveis e não comestíveis 

conforme características próprias, e assim  será estabelecido qual o tempo 

mínimo de sangria é adequado  para a ave mantendo as características de 

uma sangria eficaz. 

 

 

 



 CRONOGRAMA DE TRABALHO  

MESES  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ATIVIDADES 

Escolha do tema X            

Levantamento bibliográfico X X           

Acompanhamento dos abates   X X X X X      

Compilação de dados      X X      

Discussão dos dados obtidos        X X X   

Relatório parcial X X X X X X X X X X X X 

Relatório semestral      X      X 

Análise de dados     X X     X X 

Elaboração do trabalho final           X X 

Entrega do trabalho             X 

Apresentação do trabalho            X 
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ANEXO 1 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
O (a) Senhor(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa: 
“AVALIAÇÃO DE CARCAÇA E VÍSCERAS DE CODORNAS EUROPÉIAS 
(Coturnix coturnix coturnix)SUBMETIDAS À DIFERENTES TEMPOS DE 
SANGRIA” sob responsabilidade da Profª. Stefânia de Márcia Oliveira Souza 
e aluna Angélica Cristina Alves da Silva Santos. 
O objetivo desta pesquisa é: avaliar o tempo de sangria necessário para 
uma codorna ser corretamente sangrada garantindo um produto final de 
qualidade, esta pesquisa justifica-se, pois ao diminuir o tempo de espera da 
sangria as carcaças e vísceras seguirão o fluxo do abate com maior 
agilidade, evitando assim perdas por exposição a temperaturas altas e 
possíveis contaminações. 
O(a) senhor(a) receberá todos os esclarecimentos necessários antes e no 
decorrer da pesquisa e lhe asseguramos que seu nome não aparecerá, sendo 
mantido sigilo sobre a sua identidade. O Senhor(a) pode se recusar a 
responder qualquer questão ou desistir de participar da pesquisa em qualquer 
momento sem nenhum prejuízo para o(a) senhor(a).  
A sua participação será da seguinte forma: permitindo que seja realizada 
coleta de dados, material fotográfico, diagnóstico e recomendações 
terapêuticas necessárias. O custo da visita técnica será gratuito. 
Os resultados da pesquisa serão divulgados na Instituição Faculdades ICESP 
de Brasília podendo ser publicados posteriormente. Os dados e materiais 
utilizados na pesquisa ficarão sobre a guarda do pesquisador. 
Este projeto possui os seguintes benefícios: Obter através da avaliação o 
tempo suficiente para a aves de pequeno porte serem sangradas,  avaliar 
características de carcaças e vísceras  de codornas sangradas  por 
diferentes tempos e demonstrar que diferentes espécies podem ser 
sangradas em diferentes tempos de sangria. 
É de nossa responsabilidade a assistência integral caso ocorra danos que 
estejam diretamente ou indiretamente relacionados à pesquisa. 
Se o(a) Senhor(a) tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, por favor 
telefone para: Profª. Stefânia de Márcia Oliveira Souza , na instituição 
Faculdades ICESP Águas Claras telefone: 3046-9741, no horário: 7:30 - 11:00 
ou 19:30 - 22:00. 
Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o pesquisador 
responsável e a 
outra com o voluntário da pesquisa. Este projeto foi Aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Faculdade Promove de Brasília, número do protocolo 
________. 
 

Brasília, _____ de _________________de ___________ 
 

_______________________________________________ 
Nome legível / assinatura 

_______________________________________________ 
Pesquisador Responsável 

Drª Stefânia de Márcia Oliveira Souza 
CRMV-TO 835 



 

 

 

 


