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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia dos suplementos alimentares nas 

performances de coelhas reprodutores e suas ninhadas através da determinação de parâmetros 

zootécnicos como o peso, ganho de peso médio diário (GMD), fertilidade, prolificidade e entre 

outros. Foram utilizadas 95 coelhas de 3º e 4º parto, divididas aleatoriamente por idade, em três 

tratamentos (tratamento A (38 coelhas), B (38 coelhas) e C (19 coelhas)). No tratamento A foi 

administrado um dos suplementos, e no tratamento B foi administrado o outro suplemento 

alimentar e o tratamento C (controlo), não houve fornecimento de qualquer suplemento. As 

coelhas foram acompanhadas individualmente durante 3 ciclos produtivos consecutivos, sendo 

que no 1º e 3º ciclos a inseminação foi realizada 11 dias após o parto e no 2º ciclo 4 dias. Os 

suplementos alimentares foram quantificados e distribuídos manualmente, em 5 doses por ciclo: 

ao parto menos 10 dias (no 1ªCiclo e no 3ªCiclo) ou menos 7 dias (no 2ªCiclo); parto menos 5 

dias; parto menos 3 dias; parto mais 14 dias e parto mais 16 dias. Durante o período total do 

ensaio, todos os animais dispunham de água e alimento ad libitum. 

Realizaram-se controlos do peso vivo das coelhas e suas ninhadas em diferentes fases 

do ciclo e fizeram-se também pesagens individuais dos láparos em 15 ninhadas (cinco ninhadas 

de cada tratamento). 

 Através da análise estatística dos dados obtidos, e para a maioria dos períodos 

considerados, não se observaram diferenças significativas entre os diferentes tratamentos no 

peso vivo (PV) e na variação do peso vivo (VP) nas coelhas e nas ninhadas, no ganho médio 

diário, taxa de mortalidade (%), taxa de fertilidade e de fecundidade (%), no tamanho das 

ninhadas, no peso médio dos láparos e na taxa mortalidade dos láparos. A exceção foi que se 

obtiveram diferenças significativas no peso vivo das coelhas ao Parto+2dias (P=0,009), em que 

o tratamento B (4514g) mostrou ser significativamente superior ao dos tratamentos A (4400g)

e C (4361g), que não diferiram entre si. Houve também diferenças significativas nas 

performances das ninhadas controladas ao nascimento, tendo o tratamento C maior peso médio 

do láparo (61,48g) com p<0,0001.Verificamos que houve diferenças significativas entre ciclos, 

sendo que as coelhas recuperam mais peso no 3ºCiclo (+192g), as ninhadas tiveram um peso 

superior no 2ºCiclo (+604g ou 9,26%) e o peso médio do láparo, ao parto e ao desmame, foi 

superior no 2º Ciclo. Este ensaio foi realizado com coelhas na fase de estabilidade e 

possivelmente a suplementação poderá ter mais vantagens em animais com idade mais 
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avançada ou mais novas. Por outro lado, o cunicultor tem de ponderar os custos dos 

suplementos alimentares para evitar perdas económicas na exploração. 

 

Palavras-chave: alimentação, coelhas, produtividade, suplementos alimentares 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to evaluate the effectiveness of dietary supplements on 

the performance of breeding rabbits and their litters by determining zootechnical parameters 

such as weight, average daily weight gain, fertility, prolificacy and others. 95 rabbits were used, 

which are the 3rd and 4th calving, randomly divided by age, assigned in three treatments 

(treatment A (38 rabbits), B (38 rabbits) and C (19 rabbits)). In treatment A, was administered 

one of supplement, in treatment B was administered the other supplement and lastly, in control 

treatment C, there was no supply. The rabbits were followed individually for 3 consecutive 

productive cycles, which the 1st and 3rd Cycles insemination was performed 11 days after birth 

and in the 2nd Cycle 4 days. Dietary supplements were quantified and distributed manually. 

Supplementation was given in 5 doses per cycle: 10 days before birth (in 1st Cycle and 3rd 

Cycle) or 7 days before (in 2nd Cycle); 5 days before; 3 days before; 14 days after birth and 

lastly 16 days after birth. During the entire test period all animals had water and food ad libitum. 

Live weight control of the rabbits and their litters were done at different stages of the 

cycle, and individual weights of the litter were also weighed in 15 litters (five litters of each 

treatment). 

Through the statistical analysis of the obtained data, and for the most considered periods, 

no significant differences were observed between the treatments in the live weight and in the 

variation of the live weight in the rabbits and litters, in the average gain, mortality rate (%), 

fecundity and fertility rate (%), litter size, average weight of the litter and the mortality rate of 

the young rabbits. The exception was that significant differences were obtained in live weight 

of rabbits at Birth + 2 days (P = 0.009) where treatment B (4514g) was showed to be 

significantly superior to treatments A (4400g) and C (4361g), which did not differ from each 

other. There were significant differences in the performance of the litters controlled at birth, 

with treatment C having the highest average weight of the litter (61.48 g) with p <0.0001. We 

verified that there were significant differences between cycles, with the rabbits recovering more 

weight at 3rd Cycle (+ 192g), the litters had a higher weight at 2nd Cycle (+ 604g or 9.26%) 

and the litter obtained average weights higher, in the 2nd Cycle at birth and weaning. This test 

was performed with stability-stable rabbits and possibly supplementation may be more 

advantageous in older or younger animals. On the other hand, the farmer must weigh the costs 

of food supplements to avoid economic losses on the farm production. 
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 

Cada vez mais o mundo está globalizado, obrigando a produção e comercialização de 

alimentos de origem animal a cumprir regulamentos e normas estabelecidas por organismos 

internacionais cada vez mais rigorosos. Também, as exigências ambientais e de bem-estar 

animal são cada vez maiores; impondo um conjunto de novas regras à produção animal. A 

cunicultura, a par de qualquer outra produção animal, registou um crescimento e modernização 

mundial nas últimas décadas, tornando clara e evidente, a necessidade de uma maior e mais 

detalhada atenção às condições de exploração destes animais (Carvalho, 2010). 

O conhecimento técnico crescente dos produtores, a evolução das fórmulas alimentares 

e melhorias no maneio alimentar, no melhoramento e a aplicação de novas tecnologias, 

contribuem para um melhor desempenho produtivo e reprodutivo do animal (Combes et al., 

2018). Atualmente, o setor da cunicultura enfrenta muitas dificuldades relativamente à 

diminuição do consumo de carne, devido à pressão social para reduzir o consumo de produtos 

de origem animal, pela questão da proteção ambiental, à associação e posse do coelho como 

animal de estimação, ao preço da carne, à ideia da sua confeção complicada e demorada, à 

pouco diversificada de apresentação de cortes ao consumidor e ao desconhecimento das 

excelentes caraterísticas da carne desta espécie “carne branca”. A ASPOC tem tentado contrair 

isso com o projeto “carne de coelho hoje” (Comunicação Pessoal António Feliz, 2019 e 

(ASPOCa, 2019) 

Face às dificuldades para conseguir melhores resultados produtivos e assim apresentar 

a carne de coelho junto do consumidor a um preço mais competitivo, ao longo do tempo, tem 

surgido novas técnicas de maneio que têm sido acompanhadas, pela racionalização da produção, 

pela criação de bandas únicas, pela sincronização dos ciclos,  pelos  equipamentos e instalações 

adequados, pelo melhoramento genético e pelo o melhor conhecimento das patologias, com 

diagnósticos e terapêuticas mais eficazes (Marques, 2015). 

A constante pressão da grande distribuição para diminuir o custo da carne de coelho, 

obriga o produtor a ser mais eficiente na sua atividade. O preço da carne tem sofrido variações 

ao longo dos anos e consoante a época do ano (Fernandes, 2009). De acordo com a Bolsa de 

Madrid, o preço médio da carne no ano de 2018 foi de 1,8€/kg (ASPOCb,2019). 

Para o sucesso de uma exploração, o produtor deve alcançar um elevado nível técnico, 

garantindo boas condições de biossegurança e de alojamento adequado (ventilação, 
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temperatura, humidade, luminosidade, etc.), utilizar animais de elevado potencial genético que 

se adaptem bem às condições de exploração, e ter programas alimentares e reprodutivos 

adequados. O controlo das doenças também se tornou mais fácil, no entanto, a intensificação 

da produção trouxe o aumento de problemas respiratórios e outros (Marques, 2015). O 

surgimento de novas variantes de viroses clássicas (mixomatose e doença vírica hemorrágica) 

também tem trazido alguns problemas ao sector. 

A busca por alimentos que proporciona maior vida produtivos dos animais, exige 

formulações criteriosas dos alimentos completos, principalmente na exigência de vitaminas, 

minerais e outros micronutrientes e macronutrientes. É, neste ponto, que esta dissertação incide, 

na importância dos suplementos, já que não se trata apenas de misturas de micronutrientes com 

função nutricional, mas também funcional ao organismo (Domingues, 2013). 

Os suplementos são uma mistura de vitaminas, minerais e oligoelementos que se 

destinam à suplementação alimentar das coelhas reprodutoras. Têm o intuito de estimular o 

apetite e a ingestão de alimento, melhorar as performances reprodutivas, prolongar a vida 

produtiva das fêmeas, otimizar a fertilidade e, entre outros, indicadores (INVIVONSA, 2019). 

Por estes motivos, os suplementos têm ganho cada vez mais importância pois podem melhorar 

os resultados zootécnicos nos núcleos de produção. 

Ao longo deste trabalho, será feita uma revisão acerca da caracterização da cunicultura 

a nível mundial e nacional, de seguida, faz-se referência aos princípios da nutrição dos coelhos, 

incidindo na importância da utilização dos suplementos alimentares, de forma a obter noções 

essenciais para melhor perceber o seu efeito e melhor compreender os resultados obtidos. 

O objetivo principal desta dissertação, foi o de avaliar o efeito das suplementações de 

vitaminas e minerais nas performances das coelhas reprodutoras e das suas ninhadas, não 

descurando a avaliação económica da medida. 
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CAPÍTULO II - REVISÃO DE BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Caracterização da produção de coelho 

2.1.1 Produção mundial e europeia  

Estimar a produção de coelho a nível mundial, é uma tarefa complexa, devido há 

inexistência de dados estatísticos fiáveis sobre a produção em alguns países. Noutros países os 

dados estão associados a outras espécies animais, não sendo possível, saber com rigor, a que 

corresponde a produção de coelho. E existe ainda, a produção desta espécie para autoconsumo 

que muitas vezes não entra no sistema de recenseamento das explorações e não permite obter 

essa informação (Ferreira, 2017). 

Segundo os dados mais recentes, estimativas da FAO, referentes ao ano de 2016, a 

produção mundial de carne de coelho atingiu 1 428 085 toneladas. Nesse ano (Tabela 1), a 

produção de coelho representou apenas 0,47% da produção mundial de carne. Na Tabela 2 e 

no Gráfico 1, mostram a evolução da produção mundial de carne do coelho de 2007 até 2016 

(Oliva, 2018). Após uma subida consistente entre 2008 e 2014, ano em que foi registada a maior 

produção, observou-se uma queda acentuada, menos cerca de 200 000 toneladas, para o ano de 

2015, ao que se segue uma ligeira recuperação. 

Tabela 1: Produção mundial de carnes no ano 2016 nas diversas espécies (Fonte: adaptado de Oliva, 2018). 

Espécie Produção (Ton) % 
Suíno 118 168 709 39,09 

Ave 107 143 008 35,44 

Bovino 65 97 .820 21,82 

Ovino 9 310 532 3,08 

Perú 6 060 883 2,00 

Caprino 5 621 333 1,86 

Pato 4 534 578 1,50 

Coelho 1 428 085 0,47 

Total 318 240 948 100 
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Tabela 2: Produção mundial de carne de coelho do ano 2007 até 2016 (Fonte: adaptado de Oliva, 2018). 

 

Ano Produção (Ton) 
2007 1 316 464 

2008 1 306 500 

2009 1 364 893 

2010 1 435 321 

2011 1 501 311 

2012 1 510 910 

2013 1 513 272 

2014 1 559 927 

2015 1 369 371 

2016 1 428 085 

 

 

Gráfico 1: Evolução da produção mundial de carne de coelho (Fonte: adaptado de Oliva, 2018). 

 

Para o ano de 2016 (Gráfico 2), podemos analisar a produção mundial por região sendo 

que a Ásia se destaca como maior região mundial produtor de carne de coelho com 70% do 

total da produção, tendo um valor na ordem das 1 025 453 toneladas. A Europa é o segundo 

produtor mundial com 20%, de seguida, a África com 6,1% e, por último, a América com 1%. 

Na Oceânia não é considerada a sua produção, já que ela é residual (Oliva, 2018).  

  

1 250 000

1 300 000

1 350 000

1 400 000

1 450 000

1 500 000

1 550 000

1 600 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

To
n

el
ad

as
 (

t)

Ano



5 

Gráfico 2: Produção mundial de coelho no ano de 2016 por região (Fonte: adaptado de Oliva, 2018). 

No ano de 2016, segundo a lista dos países produtores de carne de coelho (Gráfico 3), 

a China destaca-se como maior produtor, com um total de 849.150 toneladas, seguida da Coreia 

do Norte, com 172.680 toneladas e, da Itália, com 54.347 toneladas. É, de salientar, que os 

valores da produção em Portugal não estão contabilizados, nestes dados da FAO (Oliva, 2018). 

Gráfico 3: Principais produtores de carne de coelho no 2016 (Fonte: adaptado de Oliva, 2018). 
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Se recuarmos duas décadas a produção mundial de carne de coelho tinha outra 

distribuição (Tabela 3). Podemos observar que a China era o principal produtor de carne de 

coelho e a Itália era o maior produtor a nível europeu, seguindo-se a Espanha e a França. O 

Portugal, no ano 1999, nessa altura, tinha uma produção de 22 000 toneladas (Mourão, 2013). 

 

Tabela 3- Produção de carne de coelho em diversos países no ano 1996 e no ano 1999 (Fonte adaptada de (Mourão, 

2013). 

País Ano Produção 

(103 Ton) 
China  1996 409 

Itália  1999 300 

Espanha  1999 135 

França  1996 120 

Rússia  1996 90 

República Checa  1999 38 

Alemanha 1996 30 

Bélgica 1996 22 

Portugal  1999 22 

USA  1996 17 

Hungria  1996 10 

Argentina 1999 7 

Brasil 1999 3 

 

Comparando os dados apresentados na Gráfico 3 e na Tabela 3, eles mostram que a 

China continua a ser o principal produtor de carne de coelho mundial com mais dobro da 

produção. A Itália, a Espanha e a França continuam a ser os maiores produtores na UE, mas a 

produção diminuí acentuadamente para o ano de 2016. 

Na União Europeia são criados cerca de 180 milhões de coelhos para produção de carne 

destinada ao consumo humano, sendo que 66% são mantidos em explorações comerciais e 

posteriormente encaminhados para matadouros, destinada ao consumo humano, e 34% são 

criados, vendidos e utilizados em pequenas explorações (APN, 2019). 

Os coelhos, em termos numéricos, são o quarto animal mais explorado do mundo e, a 

segunda espécie mais explorada na UE, com mais de 326 milhões de animais abatidos para 

carne em cada ano (Eck, 2016). 

Espanha, França e Itália representam 83% da produção da União Europeia (APN, 2019). 

Comparando fontes de dados oficiais (FAO, CIRCABC) com estatísticas nacionais 

(censos agrícolas, abates controlados) e também com as estimativas de especialistas de campo, 

podemos estimar a produção de cada país europeu. As estimativas de produção parecem 
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consistentes em alguns países, como em Espanha, graças especialmente às estimativas anuais 

efetivas do Ministério da Agricultura (MAGRAMA), no entanto, na Bélgica, tendo apenas 25 

criadores, não tem uma estimativa oficial de produção. Na Holanda e na Itália, as estatísticas 

oficiais são inconsistentes, o que pode ser confirmado pelos cunicultores. A produção húngara 

é baixa, mas relativamente fácil de estimar, devido à alta concentração da indústria. Na França, 

a produção estimada da produção de coelho parece apenas como dados FAO ou CIRCABC 

(ITAVI, 2017). 

É importante ter noções que, além dos volumes produzidos nos vários países produtores, 

também existem diferentes sistemas de produção na União Europeia, em termos de sistemas de 

alojamento de animais, práticas de reprodução e agrícolas. Esses sistemas de produção podem 

ser o resultado de regulamentações nacionais, expectativas da sociedade ou procuras específicas 

de exportação que em parte, condicionam a produção desse país (ITAVI, 2017). 

2.1.2 Caracterização do sector em Portugal  

 

A cunicultura em Portugal está direcionada para a produção de carne. A produção 

industrial de coelhos em Portugal tende a ser feita por cunicultores cada vez mais profissionais 

e, com explorações de maior dimensão. O seu grau de exigência é cada vez maior e a pressão 

para trabalhar com resultados acima da média também. O coelho é a segunda espécie em 

número de cabeças abatidas e a quinta em peso de carne na produção animal nacional. É um 

setor estruturado e pequeno, em constante evolução e modernização das estruturas produtivas. 

Tem a preocupação da constante melhoria nos fatores produtivos, diminuição dos custos, 

melhorar/respeitar o meio ambiente e reduzir a produção de gases com efeito estufa (Monteiro 

et al., 2013). 

Portugal tem uma produção, estimada de 7.553 toneladas de carne de forma organizada. 

A taxa de autoabastecimento de carne de coelho, em 2016, foi de 86,35%. Em Portugal, segundo 

Instituto Nacional de Estatística (INE) (2018), a produção de coelho reduziu em 6,6% no ano 

de 2017 em relação ao ano anterior (APN, 2019). 

Portugal é um país deficitário na produção de carne de coelho, sendo a Espanha a 

principal fornecedor, pela proximidade e pelo facto de serem excedentários. A Espanha exporta 

carne de coelho para diversos países, sendo os principais, França, Bélgica e Portugal (Monteiro 

et al., 2013). 

De acordo com inquéritos realizados aos produtores, em Portugal, existiam em 2015, 

139 explorações industriais, com uma dimensão média na ordem das 842 fêmeas. A cunicultura 
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concentrava-se no norte e centro do continente, sendo que os distritos Vila Real e Braga tinham 

o maior número de explorações (Pinheiro, 2015). 

Relativamente ao preço, em Portugal, não existe um sistema para definir o preço, os 

matadouros e os produtores têm com base o preço das bolsas espanholas, preferencialmente, 

pela bolsa de Madrid e em alguns casos pela bolsa de Bellpuig (Catalunha) que semanalmente 

atualiza o preço (Ferreira, 2017). 

A Cunicultura Industrial caracteriza-se, na maioria, em regime intensivo e ciclo fechado 

(maternidade e engorda separadas); utiliza-se a inseminação artificial (IA) e maneio em ciclos 

(isto é, animais agrupados no mesmo estado produtivo que são sujeitos ao mesmo maneio) 

(Tavares, 2013). 

A produção é efetuada em banda única, no sistema “duo”, utilizando o método 

reprodutivo de inseminação artificial (11 dias após o parto) a que corresponde a um ciclo 

produtivo de 42 dias. O desmame dos animais é realizado entre os 32 e os 35 dias de idade e 

são enviados para abate entre os 65 e os 72 dias, tendo um peso vivo de 2,250 Kg. Após o final 

do ciclo de produção, a sala da maternidade é limpa e desinfetada e, deste modo, é promovido 

um vazio sanitário com a duração de 7 a 14 dias. No final do período de tempo destinado ao 

vazio sanitário, as fêmeas são colocadas novamente na sala da maternidade para iniciarem um 

novo ciclo. No fim deste ciclo, o animal é enviado para entidades credenciadas responsáveis 

pela preparação da carne do coelho para comercialização, que verificam o seu estado de saúde 

e asseguram sempre um abate sem sofrimento e em condições higiossanitárias adequadas. Todo 

o sistema de produção de carne de coelho tem que cumprir as regras, as orientações e a 

legislação em vigor. Desta forma, é garantida a sanidade, o ambiente, a biossegurança, a 

rastreabilidade e o bem-estar animal. (APN, 2019).  

A Figura 1 ilustra o processo de produção e preparação da carne de coelho para 

comercialização. 



9 

Figura 1- Processo de produção e preparação da carne de coelho para comercialização (Fonte: (APN, 2019). 

2.1.3 Caraterização do consumo de carne 

O consumo de carne de coelho na União Europeia, tem caído nos últimos anos, devido 

à mudança nos hábitos da população, ao aumento da perceção do coelho como animal de 

estimação, à expectativa de preço e à concorrência com outras carnes (APN, 2019). 

Na União Europeia, cada pessoa consome, em média, por ano, 0,5 Kg de carne de 

coelho, sendo que, 34% desta é proveniente de explorações não comerciais, baseada na 

produção tradicional. A carne de coelho ocupa a 6.ª posição em termos de carne mais consumida 

na União Europeia (APN, 2019). O consumo per capita de carne de coelho, em comparação 

com os produtos à base de carne de outras espécies animais, é relativamente baixo. Em Itália, 

onde o consumo é dos mais elevados da UE, é de cerca de 5,5 kg por pessoa e por ano (Eck, 

2016). 

Em Portugal o consumo rural para autoconsumo é elevado. Estima-se, pelo consumo de 

alimento concentrado, que represente cerca de 4 110 000 animais por ano. O consumo per 

capita, em Portugal, de carne de coelho é de aproximadamente 0,87 Kg por ano. Em 2016, 

Portugal importou 42% da carne de coelho consumida e exportou 39% da carne de coelho 

produzida  (APN, 2019). O modo de comercialização da carne de coelho, em Portugal, é a 

carcaça inteira com a cabeça acompanhada das vísceras edíveis, fígado, rins e coração (Ferreira, 

2017). 

Segundo os dados disponibilizados pelo INE, podemos observar diferenças entre o ano 

2017 e o ano 2018 (Tabela 4). Apesar das dificuldades que o setor enfrenta, houve um aumento 
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de toneladas e de número de cabeças de coelhos abatidos e aprovado para consumo em 

matadouros portugueses do ano 2017 para o ano 2018, o que mostra a exigência e dedicação da 

fileira em conseguir melhores resultados produtivos (INE, 2019). 

2.1.4 Gestão técnica-económica na cunicultura 

 

Os índices de produtividade de uma exploração são bastante variáveis, consoante a 

estirpe, condições de equipamento e ambiente, sanidade, alimentação e sistema de produção, 

entre outros. Existem valores usados como referência para os diferentes parâmetros, no entanto, 

é muito útil poder estabelecer-se um histórico produtivo da própria exploração. A manutenção 

de registos sistemáticos e atualizados dos parâmetros produtivos; maneio e ambiente da 

exploração são de importância vital para a manutenção desse histórico, que serve de auxílio na 

deteção de problemas, definição de objetivos e correta gestão técnica-económica (Tavares, 

2013). 

 

Tabela 4 - O número de cabeças e o peso limpo de coelhos abatidos e aprovados para consumo em Portugal no 

mês de fevereiro do ano 2019. Fonte adaptada de: (INE, 2019). 

 

Coelhos Cabeças (1000 nº) Peso limpo (Ton) 
Ano 2017 2018 2017 2018 

Janeiro 324 389 392 476 

Fevereiro 289 320 349 389 

Março 364 386 439 469 

Abril 318 348 389 422 

Maio 398 397 485 486 

Junho 344 346 412 425 

Julho 332 382 403 470 

Agosto 347 391 421 474 

Setembro 343 319 413 388 

Outubro 330 351 396 429 

Novembro 308 329 375 403 

Dezembro 310 352 381 428 

Total 4007 4312 4856 5259 

 

A gestão técnica-económica (GTE) é um elemento crucial para a gestão de uma 

exploração e a Tabela 5 mostra um exemplo de resultados de GTE de um agrupamento de 

cunicultores franceses e espanhóis. A GTE é uma ferramenta útil para o cunicultor, pois  

permite-lhe fazer um diagnóstico preciso e rápido (determinação de pontos fracos, busca de 

causas) conhecer o seu nível de produção na sua região e na fileira; ajudar na realização do 
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projeto e da evolução da exploração (equipamento, técnica de produção e entre outros), fazer 

uma análise dos resultados técnicos e económicos gerais (em relação a investimentos, despesas, 

tempo de trabalho), estimar o preço de custo e determinar as necessidades de financiamento da 

produção. Em relação ao efetivo da exploração, o GTE ajuda a avaliar e comparar a eficácia da 

genética, otimizar os equipamentos e as condições ambientais e auxilia na gestão dos animais 

(Kpodekon et al., 2018). 

O registo de diferentes parâmetros zootécnicos dos animais permite ao cunicultor 

acompanhar, no tempo e no espaço, a evolução de sua produção (Kpodekon et al., 2018). É 

essencial um livro de registos na exploração, com objetivo de registar o maneio reprodutivo, as 

visitas do médico veterinário, a aplicação de fármacos e ou vacinas, periodicidade nas limpezas, 

desinfeções e eliminação de resíduos e de cadáveres (Carvalho, 2010). É necessário também 

efetuar um planeamento reprodutivo rigoroso, definindo o número de animais da exploração e 

sua origem genética, frequência da IA, idade para desmame dos láparos, idade para 

individualização das fêmeas futuras reprodutoras e introdução à reprodução. Outros cuidados a 

ter com o efetivo reprodutor são o cumprimento de um plano vacinal adequado à exploração, 

que contemple obrigatoriamente vacinação contra a doença víria hemorrágica e mixomatose, 

duas doenças amplamente difundidas no nosso território, e capazes de provocar graves 

mortalidades e perdas de rendimento produtivo (Tavares, 2013). 

Tabela 5- Resultados técnico-económicos de cunicultores em França e em Espanha (Fonte adaptada de Lebas, 

2018 & Álvarez et al., 2017). 

Parâmetros Valores médios 

França 2017 Espanha 2016 

Nº de explorações 697 

Nº médio de fêmeas em produção 652 648 

Taxa de ocupação das coelhas reprodutoras nas jaulas, 

% 

128 

Taxa de reposição das coelhas reprodutora, % 122 

Taxa de reposição das coelhas jovens, % 14,1 

Mortalidade das fêmeas % 3,61 
Índice de partos por IA, % – fertilidade real 82,50 84,33 
Nº fêmeas positivas à gestação por IA, % – fertilidade 

aparente 
88,66 

Nº de láparos totais por parto 10,80 
Nº de láparos nascidos vivos por parto - prolificidade 10,19 11,23 

Láparos guardados ao nascimento (sobre os nascidos 

totais) % 

93,2 

Viabilidade do ninho, (sobre os láparos guardados) % 92,60 

Mortalidade ao nascimento, % 7,40 7,76 
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Mortalidade na engorda, % 8,30 4,08 

Nº de láparos desmamados por parto 8,60 10,26 
Nº de láparos vendidos por IA 7,90 8,23 

Nº de láparos por fêmea e ano (produtividade do sistema) 52,6 53,3 

Produção de carne vendida por IA, Kg 15,31 19,49 

Peso vivo dos coelhos vendidos, Kg 2,47  

Idade média de venda, dias 73,4  

Preço médio de venda, €/Kg vivo 1,75  

Índice de Conversão Global 3,31 3,40 

 

Para avaliar o lucro da exploração, deve-se ter outro livro para registar as receitas e 

despesas. O cunicultor deve levar em consideração a amortização dos pavilhões, jaulas e 

equipamentos. Do efetivo de recria é importante saber o número de coelhos selecionados para 

engorda e número de coelhas para a renovação do efetivo. Uma gestão detalhada e eficaz, exige 

o estabelecimento de regras em termos de pessoal e resultados técnicos e financeiros (Kpodekon 

et al., 2018). 

2.2 Alimentação 

2.2.1 Princípios gerais da alimentação de coelhos 

 

O coelho é um herbívoro monogástrico, que tem necessidades nutricionais especiais 

derivadas das especificidades de sua fisiologia digestiva, incluindo a prática da cecotrofia. 

Durante 40 anos, numerosos estudos tornaram possível especificar recomendações nutricionais 

para atender às necessidades de acordo com a idade e estado fisiológico (jovens em 

crescimento, fêmeas em lactação, etc.), produzidos em condições climáticas europeias e com 

dietas à base de alimentos granulados completos (Gidenne et al., 2015). 

Na Tabela 6, podemos observar as principais recomendações para a composição 

química de alimentos granulares para diferentes idades do coelho. De acordo com Gidenne et 

al. (2015) existem três importantes necessidades que temos de ter em conta como: 

 A energia necessária para o metabolismo;  

 As proteínas e aminoácidos que compõem a dieta devem fornecer os elementos de 

construção ou reconstrução do organismo (tecidos, produtos, etc.); 

 As fibras, pois são uma necessidade específica do coelho uma vez que elas têm um papel 

essencial na regulação do trânsito digestivo e na preservação da saúde digestiva.  

Para além disto, existem os requisitos minerais que são componentes de certas partes do 

animal (esqueleto, sangue) ou seus produtos (leite, cabelo, sémen, enzimas, etc.), que permite 
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constantemente construir e renovar os tecidos do corpo. Por fim, as vitaminas atuam como 

cofatores indispensáveis para um grande número de processos metabólicos (Gidenne et al., 

2015). 

2.2.2 Necessidades alimentares da fêmea reprodutora 

A alimentação para fêmeas reprodutoras traz diversas mudanças da alimentação de 

acordo com a sua idade, produção, estado corporal e condições ambientais. Recomenda-se a 

monitoração da condição corporal e ajustar a estratégia de alimentação para manter o grupo de 

fêmeas em condição corporal adequado (nem muito magra nem muito gorda) (Gidenne et al., 

2015). Isto implica um elevado controlo técnico da exploração e pode haver três dietas 

diferentes (Fernandes, 2009): 

 Uma dieta com baixo teor energético para fêmeas vazias ou gestantes que não

mantiveram o ritmo reprodutivo e de recria;

 Outra para coelhas multíparas com boa condição corporal e que mantêm um ritmo

reprodutivo adequado;

 Outra mais energética para as coelhas primíparas e as multíparas lactantes que sejam

hiperprolíferas, que chegam ao parto com má condição corporal ou em situações de

temperaturas ambientais altas.

As necessidades destas fêmeas devem ser asseguradas em termos de manutenção

(manter a temperatura do corpo mesmo quando a temperatura ambiente é fora do intervalo de 

neutralidade térmica, que é entre 18 e 24 ° C em adultos), gestação (crescimento fetal, apêndices 

embrionários e mamogénese), lactação (lactogénese), a imunidade (defesas específicas e não 

específicas) e atividade física (Gidenne et al., 2015). 
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Tabela 6: Principais recomendações para a composição de alimentos granulares em diversas fases de crescimento dos coelhos (Fonte adaptada de Gidenne et al., 2015). 

 

 

 

 

 

Pré-desmame Fim do crescimento semi-intensivo intensivo

3 às 6 semanas 7 às 11 semanas > 19 semanas > 19 semanas

MJ 9,4 a 9,8 9,8 a 10,2 10,5 a 10,7 10,7 a 10,9 

g 110 a 120 100 a 115 115 a 130 125 a 140

g/MJ 11,6 a 12,2 9,8 a 11,3 10,9 a 12,1 11,7 a 12,8

g 6,0 5,7 6,4 6,6

g 4,7 4,3 4,6 4,9

g 4,4 4,2 4,3 4,7

g  ≥ 190  ≥ 170 160 a 185 155 a 180

g  ≥ 55  ≥ 50  ≥ 45  ≥ 40

 ≥ 240  ≥ 220  ≥ 270  ≥ 260

≤1,3 ≤1,3 1,3 a 1,6 1,3 a 1,5

Cálcio g 8,0 7,0 10,5 12,0

Fósforo g 4,0 3,0 5,0 a 6,0 5,5 a 6,5

Sódio g 2,0 2,2 2,3 2,3

Cobre mg/kg 6 6 10 10

Ferro mg/kg 30 30 50 50

Zinco mg/kg 35 35 60 60

Vitaminas A UI/kg 6000 6000 10000 10000

Vitaminas D UI/kg 900 900 900 900

Vitaminas  E UI/kg 40 40 50 50

Vitaminas K3 mg/kg 1 1 2 2

Fibras

* Valores para coelhos de linhas comerciais europeias alimentados livremente com uma dieta granular com 12% de umidade.

a - Critérios do método de análise sequencial de fibras segundo o método de Van Soest (Gidenne, 2015).

b- Fibras "digeríveis": soma das hemiceluloses (aNDFom ADFom) e pectinas insolúveis (Gidenne, 2015).

2

45

35

6000

900

15

1

Vitaminas

50

6

900

10000

40

1,3 a 1,6

7,5

6

45

2,2

7,0

3,0

2,2

Oligoelementos

Minerais

treonina

Enxofre Total (met + cisto)

Lisina

3,5

 ≥150 ≥170

Relação FD / ADF

Fibra «digestível»b

Lenhina(ADL)a

Lignocelulose (ADForm)a

 ≥ 50

 ≥ 220

1,3 a 1,5

 ≥ 40

5,5

4,3

4,2

5,1

4

3,7

10,5 a 11,6

95 a 100

10,5 a 10,8Rácio PD/ED

Aminoácidos digeríveis

10 às 19 semanasIdade dos coelhos Adulto

Energia Digestível (ED)

Proteína Digestível (PD)

9,5 a 9,9 9,0 a 9,3

100 a 115

Coelhos em 

manutenção
Jovens em crescimento Coelhos em produção

Unidade = g / kg de alimento (salvo indicação 

em contrário)
Futuras reprodutoras
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2.2.2.1 Necessidades em energia 

Este critério é o mais importante para os rendimentos zootécnicos e económicos e está 

dividida em três necessidades: de manutenção, de produção e incremento de calor. O balanço 

energético (diferença no consumo e nas necessidades) das fêmeas varia amplamente durante os 

ciclos de reprodução e está altamente relacionado com a energia digestível ingerida. A fêmea 

adulta regula a sua ingestão energética dos alimentos. A energia ingerida é proporcional ao peso 

metabólico do animal (Pm), é cerca de 1.100-1.300 kJ ED / kg Pm para uma coelha lactante (2 

a 3 semanas após o parto). No entanto, quando o teor de energia do alimento é muito baixo ou 

quando a fêmea está em lactação, ou está simultaneamente gestante e lactante, as suas 

necessidades de energia podem exceder sua capacidade de ingestão e a fêmea terá de recorrer 

às reservas corporais para satisfazer as suas necessidades (Gidenne et al., 2015). 

A necessidade de energia de manutenção de uma coelha gestante e lactante é de 

aproximadamente 470 kJ / dia / kg Pm (430 kJ / dia / kg Pm, se estiver gestante ou vazia). Ou 

seja, se uma fêmea pesar 4 kg, deve ingerir 115-125 g / dia de uma dieta que contenha 10,6 MJ 

(2530 kcal) para cobrir suas necessidades de manutenção (Tabela 7). As necessidades de 

gestação são baixas durante as primeiras três semanas porque o crescimento fetal é ainda mais 

reduzido e o útero pesa cerca de 200 g no dia 21 da gestação. A eficiência de transformação da 

energia digestível ingerida pela fêmea para o crescimento fetal é de 0,30-0,45. A ingestão de 

fêmeas aumenta em 25 a 50% durante a gestação (dependendo do período). Isto resulta num 

balanço energético positivo durante a gestação (aproximadamente +2,5 MJ), o que resulta num 

aumento das reservas corporais na forma de lípidos (+52 g = + 13%) e proteínas (+25 g = + 

4%). A eficiência de transformação da energia digestível ingerida pela fêmea para o 

crescimento corporal é de 0,56. Essas reservas corporais adicionadas durante a gestação podem 

ser mobilizadas durante a lactação para suportar a produção de leite (Gidenne et al., 2015). 

A adição de quantidades limitadas de gorduras (10-30 g kg -1) na dieta, aumenta as 

concentrações de energia na dieta e estimula a ingestão de energia pela fêmea, que experimenta 

um severo défice de energia durante a lactação (Xiccato,2010). 

A ingestão alimentar da fêmea duplica durante a lactação, contudo este aumento é 

insuficiente para cobrir as necessidades de manutenção (1,27 MJ / dia) e a produção de leite 

(2,90 MJ por dia). As fêmeas produzem 50 a 400 g por dia de leite de alta energia (8,4 MJ / kg) 

e a eficiência de transformação de ED ingerida pela fêmea para a produção de leite é de 0,65. 
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Para cobrir a necessidade de manutenção e de produção de leite no pico da lactação (400 g / d), 

a fêmea de 4,5 kg deve ingerir 460 g / dia de alimento (10,60 MJ ED / kg, Tabela 9), isto excede 

a capacidade de ingestão da maioria das fêmeas. Restando num balanço de energia, durante a 

lactação, negativo (até -12 MJ durante a primeira lactação), e mobilização significativa de 

lípidos corporais (-250 a -300 g). A eficiência de transformação da energia corporal para a 

produção de leite é de 0,80. Cerca de 80% da energia para a produção de leite vem da ingestão 

de alimentos e cerca de 20% da mobilização de reservas corporais depositadas durante a 

gestação (Gidenne et al., 2015). 

Existem dietas com alimentos energéticos para coelhos lactantes contendo 10,4 a 11,2 

MJ ED / kg. Atualmente, a prolificidade de uma coelha é alta (varia de 8 a 14 láparos) e tem 

maior produção de leite, desde que a coelha ingera nutrientes suficientes (energia, proteína). 

Ou seja, a fêmea lactante tem de ser alimentada com um alimento mais energético (10,5 a 11,0 

MJ ED / kg) do que para coelhos em crescimento (9,5 a 10,2 MJ ED / kg) (Gidenne et al., 2015). 

 

Tabela 7: Necessidades energéticas, de manutenção e de produção de leite de uma fêmea (Fonte adaptada de 

Gidenne et al., 2015). 

 

 Fêmea gestante ou lactante Fêmea gestante e lactante Fêmea lactante 

Peso 

vivo 

(g) 

Necessidade 

de 

manutenção 

(430 kJ ED / 

dia / kg 

pm) 

Quantidade 

de 

alimentos* 

Necessidade 

de 

manutenção 

(470 kJ ED / 

dia / kg 

pm) 

Quantidade 

de 

alimentos* 

Produção 

de leite de 

leite 

Necessidade 

de produção 

de leite (8,4 

MJ 

ED/kg de 

leite) 

Quantidade 

de 

alimentos* 

2500 855 kJ/d 80 g/j 935 kJ/j 90 g/j 50 420 kJ 40 g/j 

3000 980 kJ/d 90 g/j 1070 kJ/j 100 g/j 100 840 kJ 80 g/j 

3500 1100 kJ/d 105 g/j 1200 kJ/j 115 g/j 200 1680 kJ 160 g/j 

4000 1215 kJ/d 115 g/j 1330 kJ/j 125 g/j 300 2520 kJ 240 g/j 

4500 1330 kJ/d 125 g/j 1450 kJ/j 140 g/j 400 3360 kJ 315 g/j 

* Alimento granulado, balanceado para outros nutrientes, contendo 10,60 MJ ED / kg de matéria-prima. 

As necessidades são aditivas, isto é, que precisam ser adicionadas à manutenção, lactação, gestação (dependendo do estado 

fisiológico). As quantidades necessárias podem exceder a capacidade de ingestão da fêmea, que então recorrerá às suas reservas 

corporais. 

2.2.2.1 Necessidades em proteínas e em aminácidos 

 

A condição gestação e lactação em simultâneo, é responsável por uma redução adicional 

no conteúdo de gordura e nos níveis de energia do corpo. Impede o retorno às condições 

normais do corpo e aumenta as necessidades de proteínas em resposta da busca elevada de 
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proteínas pelos fetos. Para as necessidades de proteína, os valores ótimos recomendados estão 

entre 11,0 a 12,5 g PD MJ - 1 ED; cerca de 20% superior ao dos coelhos de engorda. O conteúdo 

de proteína na dieta abaixo deste nível ideal diminui a produção de leite, o crescimento de 

coelhos em aleitamento e a fertilidade e o peso corporal dos animais. Os níveis de proteína na 

dieta recomendados para coelhos em crescimento e em fêmeas jovens variam de 150 a 160 g 

PB (proteína bruta) kg− 1 e de 105 a 110 g PD kg– 1 (Villamide et al.,2010). A dose ideal de 

proteína bruta para a fêmea reprodutora parece ser de aproximadamente 17 a 18%. Um aumento 

no teor de proteínas para 21% leva a uma maior produção de leite, no entanto reduz o número 

de láparos desmamados. Reduzir a ingestão de proteínas de uma fêmea lactante para 12 a 13% 

da dieta não afetará a prolificidade, mas provocará uma diminuição da produção de leite e do 

peso dos láparos ao desmame (Lebas et al.,1997).   

Os aminoácidos essenciais mais limitantes nas dietas, são a metionina (e / ou cistina), a 

lisina e a treonina. É necessário haver um nível mínimo de 5,4 g de aminoácido total, que tenha 

enxofre/kg (4,0 g de aminoácido digerível/kg) para obter produtividade adequada em coelhos 

em crescimento e não reprodutores. Recomenda-se um nível mais alto (6,3 g de aminoácido 

total kg − 1 e 4,9 g de aminoácido digerível que tenha enxofre kg − 1) para reproduzir fêmeas 

para aumentar a produção de leite, reduzir o intervalo entre partos e melhorar a eficiência na 

utilização de alimentos. Os níveis recomendados de lisina (para dietas de lactação com 10,5-11 

MJ DE/kg) são 6,8 g de lisina total/kg(5,2 g de lisina digestível/kg) para desempenho 

reprodutivo e 7,6-8,0 g de lisina total (6,0-6,4 g/kg de lisina digestível/kg) para obter máxima 

produção de leite e crescimento da ninhada (Xiccato & Trocina, 2010). 

2.2.2.3 Necessidades em fibras 

As fêmeas reprodutivas são menos sensíveis aos distúrbios digestivos do que os coelhos 

em crescimento. Este requisito da fibra está relacionado com efeito das partículas de fibra de 

grande tamanho na taxa de passagem da digestão pelo intestino. A composição da fibra não é 

uniforme entre partículas de tamanho diferente na mesma alimentação: a proporção de lenhina 

tende a aumentar com o tamanho da partícula, a força necessária para cisalhar estas partículas 

aumenta com a lenhificação (Gidenne et al., 2010). 

As suas necessidades em fibras são geralmente cobertas por uma dieta que contenta pelo 

menos 15% de ADF, 35% de NDF e 4,5% de lenhina. Os pontos críticos referem-se 
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principalmente à cobertura das necessidades de energia e proteína digestível e à proporção 

proteína / energia (Gidenne et al., 2015). 

Para as fêmeas em lactação, devem ter um teor de fibra bruta 10 a 11% e quanto mais 

digeríveis forem as partes fibrosas, maior será o suporte necessário para fornecer pelo menos 

10% de fibra bruta indigestível (Lebas et al.,1997).   

 

2.2.2.4 Necessidades em vitaminas e em minerais 

 

As vitaminas são definidas como um grupo de compostos orgânicos complexos que 

estão presentes em quantidades mínimas em alimentos naturais e são essenciais para o 

metabolismo e a aproveitamento dos nutrientes. A sua deficiência provoca uma diminuição no 

desempenho e, muitas vezes, sintomas patológicos nos animais. Todas as vitaminas têm funções 

essenciais no organismo: a maioria age como catalisadores metabólicos de processos orgânicos 

e não têm valor energético, importantes, quer que seja para crescimento, manutenção ou 

reprodução. Nem todas as vitaminas são essenciais, porém alguns podem ser derivados de 

outras substâncias obtidas através de alterações metabólicas (Mateos et al., 2010). 

Em geral, os animais não podem sintetizá-los, exceto a vitamina D. As vitaminas são 

classificadas de acordo com a sua solubilidade. As vitaminas A, D, E e K são solúveis em 

gordura, enquanto todas as outras (complexo B, vitamina C) são solúveis em água. As vitaminas 

lipossolúveis são absorvidas com lipídios da dieta e são armazenados no corpo 

(predominantemente no fígado e nos tecidos adiposos) em quantidades apreciáveis. Por outro 

lado, as vitaminas hidrossolúveis não são armazenadas, mas são excretadas rapidamente, à 

exceção da vitamina B12. Além disso, as vitaminas solúveis em gordura são excretadas 

principalmente nos dejetos pela bile, enquanto as outras são principalmente excretadas pela 

urina (Mateos et al., 2010). 

As necessidades, para certas vitaminas, oligoelementos e minerais, são cobertas por uma 

mistura de produtos purificados. Esta pré-mistura, é incorporada na alimentação a um nível 

entre 0,2 e 2,0%. A concentração e os níveis de ingestão variam de acordo com o estágio 

fisiológico do animal (Gidenne et al., 2015). A suplementação de vitaminas acima dos 

requisitos necessários, dá respostas imunes ótimas nos animais (McDowell, 2004). 

Segundo McDowell (2004), existem 15 vitaminas de importância para os animais 

pecuários. No entanto, há vários factores que influenciam as necessidades de vitaminas e a sua 

utilização, como por exemplo, a composição fisiológica da suplementação; o tipo de produção; 
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o tipo de alojamento; o stresse; os problemas sanitários; as condições ambientais; os

antagonistas das vitaminas; uso de drogas anti-microbianas e reservas de vitamina no 

organismo do animal (McDowell, 2004). 

As funções das vitaminas nas performances da coelha e da sua ninhada (EVIALIS, 

2011): 

 Vitamina A - função na reprodução como no crescimento e viabilidade de fetos e do

ninho e melhora as habilidades maternas da coelha;

 Vitamina E – função como antioxidante (manter os tecidos em bom estado) e na

reprodução (melhora a fertilidade da coelha e o crescimento e o funcionamento dos

ovários);

 Vitamina C - atua como anti-stress pois ajuda na manutenção das defesas naturais do

organismo dos animais;

 Vitaminas PP (nicotinamida), B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B5 (ácido patogénico), B6

(piridoxina), B12 (Cobalamina) – fornecem um bom funcionamento celular (intervém

com o uso de açúcares de proteínas e gorduras) e atuam como fatores de saúde e

resistência a infeções;

 Colina – atua como hepatoprotetor e simula da atividade metabólica do fígado;

 Ácido fólico (vitamina B9) – atua como anti-anêmico (alta necessidade nos coelhos e

fetos);

 Biotina (vitamina B8) - protege o pelo e previne o mal de patas.

A Tabela 8 indica-nos as necessidades vitamínicas para coelhas em lactação segundo 

dois autores.  
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Tabela 8: Necessidades vitamínicas das coelhas lactantes (mg/kg, salvo indicação em contrário) (Fonte adaptada 

de Mateos et al., 2010). 

 Lebas (2004) Maertens and 

Luzi (2004) 
Vitamina A (ml/U) 10 10 

Vitamina D (ml/U) 1 1 

Vitamina E 50 50 

Vitamina K2 2 2 

Niacina 40 50 

Piridoxina 2 2 

Tianima 2 2 

Riboflavina 6 2 

Ácido fólido (Vitamina B9) 5 5 

Ácidopantoténico (Vitamina B5) 20 20 

Cianocobalamina (Vitamina B12 0,01 0,01 

Colina 100 100 

Biotina - - 

 

Todos os minerais necessários, para o funcionamento do organismo, devem ser 

derivados pela alimentação, não sendo possível por síntese. Ao contrário das proteínas, 

gorduras e hidratos de carbono, eles não têm valor energético. Os minerais mais importantes 

(cálcio, fósforo, sódio, potássio, cloro e enxofre), cuja concentração na dieta, estão presentes 

em maiores quantidades, em gramas por kg, e micronutrientes (ferro, cobre, zinco, iodo, 

cobalto, manganês, etc.), presentes em quantidades menores, ambos necessários para o bom 

funcionamento do organismo (Gidenne et al., 2015). 

As funções dos minerais e dos oligoelementos nas performances da coelha e da sua 

ninhada (EVIALIS, 2011): 

 Fósforo – elemento constituinte do leite e do esqueleto da coelha; 

 Cálcio – elemento constituinte do leite e do esqueleto da coelha; 

 Magnésio – importante papel biológico no funcionamento dos músculos e do sistema 

nervoso; 

 Ferro- atua como anti-anêmico (componente essencial dos glóbulos vermelhos, 

necessidades elevadas para a fêmea gestante e lactante); 

 Cobre - atua como anti-anêmico como o ferro; 

 Zinco – estimula a imunidade do animal, protege o pêlo e melhora na reprodução 

(aumenta a fertilidade, a prolificidade e o comportamento maternal; 

 Manganês – melhora a formação óssea e a reprodução (aumenta a fertilidade e a 

fecundidade). 
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A Tabela 9 indica-nos as necessidades de minerais para coelhos de engorda e para 

coelhas em reprodução. 

Tabela 9- A recomendação de minerais para coelhas reprodutores (Fonte adaptada de François & Thierry,2000). 

Mineral Unidade Recomendações 

Cálcio % 1,20 

Fósforo % 0,50 

Sódio % 0,25 

Potássio % 0,90 

Cloro % 0,30 

Magnésio % 0,40 

Cobre Ppm 10 

Ferro Ppm 75 

Zinco Ppm 60 

Manganês Ppm 15 

Iodo Ppm 0,30 

Selénio Ppm 0,05 

Cobalto Ppm 0,25 

Flúor Ppm 0,50 

2.2.3 Maneio alimentar do coelho em produção intensiva de carne 

A alimentação é um dos mais importantes fatores de sucesso de uma exploração de carne 

de coelho. Na produção intensiva, a alimentação é feita através de alimento composto granulado 

uma vez que possibilita aos animais ingerirem uma dieta completa que cubra as necessidades e 

permita obter níveis produtivos elevados (Lopes, 2017). 

Atualmente, na formulação de dietas há cada vez mais uma preocupação com a 

segurança alimentar humana é indispensável reduzir ou suspender o uso de medicações, pelo 

que é necessário incorporar matérias primas de qualidade e seguras, acompanhadas de medidas 

de biossegurança.  A eficácia do alimento e a sua "qualidade" depende sempre das condições 

da sua utilização, de todo o seu processo de obtenção, desde a escolha das matérias-primas 

(principais e aditivos) e pressupostos técnicos de formulação, do maneio e do cunicultor, 

passando pela tecnologia de fabrico e pelos serviços técnicos associados (Duarte, 2012). 

A presença de alimento composto em pó no comedouro dos coelhos constitui um 

problema e poderá ser a causa de patologias respiratórias na exploração (Lopes, 2017). 
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As matérias-primas utilizadas para formulações de dieta, devem ser analisadas antes da 

sua incorporação, pois é necessário averiguar o seu estado sanitário e analisar a sua composição 

química. Deve haver controlo de qualidade das matérias-primas para assegurar uma 

uniformidade em termos nutritivos do alimento composto, impedindo a origem de patologias 

nos coelhos (Lopes, 2017). 

A alimentação dos coelhos na produção intensiva faz-se exclusivamente através de 

alimentos compostos com formulações com objetivos recomendáveis e específicos para cada 

fase do ciclo produtivo dos animais. Existem diferentes formulações que variam em termos de 

energia, proteína bruta, fibra bruta e em quantidades de vitaminas, macrominerais e 

oligoelementos. Desta forma, a dieta para as fêmeas reprodutoras é a mais energética e mais 

rica em proteína bruta, vitaminas, macrominerais e oligoelementos, visto que as necessidades 

metabólicas destes animais são bastante elevadas. Por outro lado, a dieta destinada aos coelhos 

de engorda apresenta fibra bruta mais elevadas devido à sua importância no correto 

funcionamento digestivo, estimulando o peristaltismo. Formulações que têm baixo teor em fibra 

apresentam maior incidência de diarreias (Lopes, 2017). 

No entanto, por vezes os alimentos administrados em algumas fases do ciclo produtivo, 

não são os mais adequados para atingir a maior produtividade, ou seja, implementar programas 

alimentares específicos é uma das condicionantes em que deve assentar na rentabilidade da 

exploração. Porém a viabilidade da utilização destes programas alimentares depende de vários 

fatores como a dimensão das explorações, o "peso" da cunicultura inserida no panorama 

nacional de fabrico de alimentos compostos a capacidade de produção instalada (fábricas), a 

formação dos cunicultores, a genética utilizada, os conhecimentos científicos, os fatores 

económicos , a seleção e a disponibilidade de matérias-primas e dos serviços técnicos (Duarte, 

2012). 

O cunicultor deve esperar que o seu fornecedor de alimentos, o satisfaça sempre e 

quando necessário, mas não pode esquecer que as matérias-primas de qualidade não são fáceis 

de adquirir. O fabricante, deve esperar do seu cliente que faça previsões de consumo, com 

antecedência, no entanto pode esperar de situações de necessidades pontuais. Por outro lado, o 

matadouro espera que o cunicultor tenha produção de qualidade, mas não pode esperar que a 

tenha a qualquer custo sem por isso ser compensado. O consumidor (através da distribuição) 

espera uma carne de qualidade mas não pode esperar que seja sustentável ter essa qualidade a 

custo inferior ao seu custo real. Sendo assim todos os intervenientes deste sector, têm a ganhar 

com a evolução técnica da "formulação" para a nutrição dos coelhos (Duarte, 2012). 
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2.2.4 Ingestão de leite até três semanas de idade de láparos 

Em média, o láparo é amamentado pela coelha mãe apenas uma vez por dia, no entanto, 

acontece que cerca de 15% das coelhas podem alimentar suas crias duas vezes ao dia. A 

primeira ingestão de leite (colostro) ocorre poucos minutos após o nascimento, o que é essencial 

garantir a sobrevivência precoce do coelho. O coelho, com 5-6 dias de idade, consegue ingerir 

até 25% do seu peso vivo. Além disso, o láparo pode, dos 7 aos 9 dias de idade, consumir 

algumas fezes maternas duras que a coelha mãe às vezes deposita no ninho durante a preparação 

do ninho e na primeira semana de lactação. Este comportamento de coprofagia do coelho é 

estimulado e prolongado (até três semanas de idade) e se houver algumas fezes exógenas 

adicionadas ao ninho, isso contribuiria para a sua viabilidade (Gidenne et al., 2015). 

Entre 1ª e a 3ª semanas de idade, o láparo aumenta sua ingestão de leite de 10 a 25 g de 

leite / dia, ou 35 g de leite no pico de lactação. Durante esse período, a ingestão de leite é 

altamente variável entre os láparos devido à capacidade individual, competição entre eles e 

disponibilidade de leite. Após o dia 20–25, a produção de leite materno diminui 

progressivamente. Se os recursos alimentares forem suficientes e a fêmea não for inseminada 

novamente, a produção de leite poderá continuar por 5 a 6 semanas ou até mais. Caso a fêmea 

seja inseminada logo após o parto, e mantém uma gestação e lactação simultâneas, a produção 

de leite diminui significativamente no final da gestação e cessa de 2 a 3 dias antes do parto 

seguinte (Maertens, 2010). 

Do nascimento aos 21 dias de idade, um láparo de uma ninhada com nove láparos, 

consome 450 a 600 g de leite. A partir de 21 dias de idade até ao desmame (normalmente entre 

30 e 35 dias), a ingestão de leite é reduzida (140 a 200 gramas, no período de 21 a 32 dias), 

enquanto a ingestão de alimentos sólidos granulares cresce rapidamente, como podemos ver no 

Gráfico 4 (Gidenne et al., 2015). Os coelhos jovens começam a comer quantidades 

significativas de alimentos sólidos entre 16 e 18 dias de idade, quando são capazes de deixar o 

ninho e se mover facilmente para o comedouro e para o bebedouro. A ingestão de alimentos 

sólidos e água excede a do leite durante a quarta semana de vida do láparo (Maertens, 2010). 



24 

 

Gráfico 4- Perfil de ingestão de leite, de água e alimento sólido dos láparos desde o nascimento até ao desmame 

(Fonte Maertens, 2010). 

2.3 Ciclo Produtivo e Operações de Maneio 

 

A fisiologia e a reprodução da coelha apresentam vários aspetos relacionados com o 

desempenho económico de uma exploração.  Este animal é um ser altamente prolífico, não 

possui um ciclo éstrico definido, tem um ciclo reprodutivo curto, uma elevada taxa de 

crescimento, um curto intervalo entre gerações, sendo fatores que potenciam a produção de 

carne ao longo de todo o ano, fornecendo uma grande vantagem em relação a outros animais, e 

tornando a produção estável e com rendimento contínuo (Gomes, 2013). 

As fêmeas iniciam a vida reprodutiva entre quatro e cinco meses de idade, e os machos, 

entre cinco e seis meses (Moura et al., 2003). Os melhores resultados zootécnicos são obtidos 

com um fotoperíodo de 16 horas de escuridão e 8 horas de luz (para as fêmeas), com uma 

temperatura ambiente de 14-24 ° C e humidade de 60-80% (Fernandes, 2009). 

A fêmea é poliéstrica, podendo ser coberta a qualquer época do ano. Se uma ovulação 

não é seguida de uma gestação, a coelha pode apresentar um estado de pseudogestação que dura 

entre 16 a 18 dias. As coelhas não lactantes têm uma maior aceitação ao macho que as coelhas 

lactantes, o que normalmente acontece mais nas coelhas primíparas. A fertilização ocorre 10 a 

19 horas após a cobrição. O número de láparos num parto dependerá do número de óvulos 

fertilizados. A duração da gestação é de 29 a 31 dias (Fernandes, 2009). 
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A palpação abdominal é método mais vulgarizado para verificar se a coelha está ou não 

gestante, realiza-se 10 a 15 dias após o parto. É essencial saber esta técnica pois facilita a gestão 

e o maneio, melhorando assim produtividade da exploração. No entanto é preciso ter cuidado 

na palpação pois podemos levar as fêmeas a abortar (Kpodekon et al., 2018). 

No momento do parto, não é necessário a assistência do cunicultor, no entanto deve-se 

fazer uma vigilância e o controlo dos ninhos tão cedo quanto possível após o parto, uma vez 

que nesta etapa, são retirados os mortos e os revestimentos fetais para não haver contaminação 

do ninho e reduzir o risco sanitário (Fernandes, 2009).  

A coelha arranca os seus pelos do abdómen e prepara o próprio o ninho. Os láparos 

nascem sem pelo e cegos, até os primeiros 10 dias de vida. Após o parto, observa-se os recém-

nascidos, conta-se e retirar-se os mortos, esta operação deve que ser repetida todos os dias e 

feito os seus registos diários. O número de láparos por parto situa-se frequentemente entre 7 e 

12. Dado que não convém deixar mais de 10 láparos por coelha e é aconselhável fazer adoções

(BIONA, 2018). 

Atualmente a calibragem é uma das práticas essenciais numa exploração, consiste em 

misturar ninhadas (fazer apenas misturas de 3 ninhos de cada vez) e formar novas ninhadas com 

láparos com tamanhos idênticos (pesos/tamanho semelhantes) para promover a amamentação 

regular. Os láparos com baixo peso e com problemas sanitários são eliminados nesta fase. 

Recorre-se à técnica dos ninhos volantes, ou seja, caso um láparo da ninhada morra ou se 

elimina, este é substituído por outro láparo proveniente dos ninhos volantes (conjuntos de 

ninhadas sem a coelha mãe). A adoção consiste em colocar um ou mais láparos de outra 

ninhada, nascidos com no máximo, com dois dias de vida, numa nova ninhada. Esta operação 

ocorre, normalmente, quando há morte da fêmea ou de recusa de amamentação ou 

amamentação insuficiente (Comunicação Pessoal António Feliz, 2019). 

Três dias que antecedem o parto, é necessário colocar o ninho na jaula, para que a fêmea 

possa prepará-lo para a chegada dos láparos. O ninho deve estar limpo, desinfetado e possuir 

tamanho e forma adequados. A coelha arranca pelos do seu ventre para expor melhor suas tetas 

no momento da amamentação, dá melhor qualidade e conforto ao ninho e assim evitar perdas 

de calor das suas crias (Ferreira et al., 2012). O leite é bastante diferente, em relação às outras 

espécies de animais domésticos, principalmente por ser altamente concentrado em proteína e 

gordura e apresentar um baixo nível de lactose (Machado et al., 2018). Este apresenta 13,2% a 

13,7% de proteína, 9,2% a 9,7% de gordura 2,4% a 2,5% de minerais e 0,8% de lactose (Ferreira 

et al., 2012). 
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O desmame pode realizar-se entre os 28 e os 35 dias de idade apesar da separação ideal 

da mãe dos láparos devia ser aos 35 dias de idade. Com desmame aos 28 dias, aumenta a 

mortalidade na fase da engorda e fazer o desmame depois dos 45 dias não compensa 

economicamente a exploração (Kpodekon et al., 2018). 

Após o desmame, suprime-se por completo o regime lácteo para passar ao consumo 

normal de alimentos sólidos adequados à engorda. Na transferência dos coelhos para a outra 

sala, deve ter-se em atenção e o cuidado em eliminar animais fracos ou doentes. A venda é feita 

com a idade de cerca 70 dias com um peso de 2,3 kg a 2,5 kg (Fernandes, 2009). 

Na maioria das explorações, o ritmo de reprodução é semi-intensivo (Figura 2), 

caracterizado em banda única, num sistema “tudo dentro, tudo fora” com uma duração de 42 

dias. Este modo possibilita ter um elevado número de fêmeas no mesmo estado fisiológico e 

um grupo de coelhos de engorda com a mesma idade. No entanto, faz com que haja uma 

degradação rápida das características reprodutivas e uma diminuição da longevidade produtiva 

das fêmeas do núcleo reprodutor. Para manter a produtividade da exploração, deve-se substituir 

os animais mortos, os velhos ou os menos produtivos por coelhos produtivos com certos 

critérios consoante do produtor. 

A técnica de reprodução mais utilizada é a inseminação artificial, uma vez que em 

comparação com a reprodução natural, traz vantagens como planificar melhor as operações de 

maneio, já que são inseminadas um número elevado de fêmeas em simultâneo (sincronização 

dos ciclos) reduzindo assim os custos de mão-de-obra, permite ter um melhoramento genético, 

contribui para a melhoria da fertilidade, facilita a mobilidade do material genético, permite o 

controlo profilático e aumenta a eficiência de utilização dos machos (Ferreira et al., 2012). 

Quando se aplica a IA, não existem os estímulos ou efeitos que o macho provoca na 

fêmea durante a cópula por isso torna-se necessária a indução da ovulação. Os métodos 

utilizados, para esta prática, são a injeção intramuscular fatores hipotalâmicos libertadores de 

gonadotrofinas (GnRH) ou análogos sintéticos como o acetato de busralina (Ferreira et al., 
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2012).

Figura 2- Representação esquemática do ciclo reprodutivo da coelha. 

De acordo com Carvalho (2010) devem ser adotadas algumas regras de bom maneio na 

exploração para maximizar a sua produtividade. 

 Assegurar um ambiente limpo e desinfetado, utilizando apenas produtos autorizados e

respeitando sempre as diluições indicadas nos rótulos;

 Manter as condições ambientais constantes, pois promovem um bem-estar dos animais

e consequentemente uma boa produção de leite na maternidade.

o Temperatura - deve oscilar entre os 18 e os 22ºC. Temperaturas inferiores podem

causar mortalidade nos ninhos e superiores alteram o comportamento das

fêmeas/mães, podendo provocar também mortalidade por falta de aleitamento;

o Ventilação - velocidade de renovação máxima de 0,3m/s;

o Níveis de amoníaco entre os 5 e os 20ppm;

o Humidade relativa - 65%;

o Intensidade de iluminação nas fêmeas - 20 lux cerca de 16h/dia.

 Os láparos recém-nascidos devem estar a uma temperatura de 30-35ºC. Quando se

verifica uma diminuição brusca da temperatura ambiental, é necessário verificar se há

aparas nos ninhos;

 Manter as jaulas, comedouros e bebedouros lavados e desinfetados e evitar a deposição

de dejetos pois promovem o desenvolvimento de microrganismos patogénicos;
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 O fornecimento de água potável e de alimento (de origem certificada) é ad libitum aos 

animais. É importante verificar diariamente os bebedouros de forma a certificar que os 

animais têm sempre água à sua disposição;  

 Praticar um maneio que não cause stress aos animais, evitando ruídos e barulhos que 

possam incomodar o seu bem-estar;  

 Jaulas para alojamento dos animais devem cumpram as condições de bem-estar, 

 As suas dimensões deverão ser 98cm de comprimento por 40cm de largura e 38cm de 

altura, aconselhando-se também a colocação de um estrado com o efeito “descansa-

patas”;  

 Na altura da inseminação artificial, o material utilizado (cânulas) deve ser esterilizado 

e de uso exclusivo para cada fêmea, caso contrário poderá provocar infeções e difundi-

las na exploração  

 Se estas regras forem mal elaboradas, pode pôr em risco a atividade reprodutiva das coelhas 

(Carvalho, 2010). 

2.4 Suplementação Alimentar nas reprodutoras 

2.4.1 Definição e Regulamentação 

 

A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) é a autoridade competente 

responsável pela definição, execução e avaliação das regras relativas à notificação de um 

Suplemento Alimentar, aquando da sua comercialização, bem como da definição das 

obrigações dos operadores económicos, nesta matéria. A Autoridade de Segurança Alimentar e 

Económica (ASAE) é autoridade competente para a fiscalização do cumprimento das normas 

relativas aos Suplementos Alimentares (Santos, 2017). 

Os suplementos alimentares são considerados géneros alimentícios, no entanto, 

apresentem algumas especificidades, como a forma doseada e destinarem-se a complementar 

ou suplementar uma alimentação normal. Não são medicamentos, ou seja, não podem ter 

propriedades profiláticas, de prevenção ou cura de doenças, nem fazer referência a essas 

propriedades (Santos, 2017). 

Segundo o Decreto-Lei n.º 118/2015 de 23 junho, que alterou o Decreto-Lei n.º 

136/2003, afirma que os suplementos alimentares apenas podem ser postos à disposição do 

consumidor sob a forma de produto pré-embalado.  Não devem ser utilizados como substitutos 
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de um regime alimentar variado, servem somente para complementar um a alimentação normal. 

Constituem fontes concentradas de determinadas substâncias nutrientes ou outras com efeito 

nutricional ou fisiológico. Podem ter um conjunto variado de substâncias nutrientes e outros 

ingredientes, nomeadamente vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos gordos essenciais, fibras 

e várias plantas e extratos plantas ou ervas (DGAVb, 2019). 

Os suplementos alimentares são comercializados em forma doseada, tais como cápsulas, 

pastilhas, comprimidos, pílulas e outras formas semelhantes, saquetas de pó, ampolas de 

líquido, frascos com conta-gotas e outras formas similares de líquidos ou pós que se destinam 

a ser tomado em unidades medidas de quantidades reduzida (alínea a) do artigoº 3º do Decreto- 

Lei nº 118/2015) (INFARMED , 2016). 

A nível comunitário, apenas as vitaminas e os minerais se encontram discriminados no 

REG. (CE) n.º 1170/2009, da Comissão de 30 de novembro e na Diretiva 2002/46/CE, de 10 

de junho de 2002, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes 

aos suplementos, é que podem ser incorporados em suplementos alimentares. Por outro lado, 

substâncias que não vitaminas e minerais, para serem utilizadas como ingredientes de 

suplementos alimentares, têm de respeitar os requisitos do REG. (UE) 2015/2283 relativo a 

novos alimentos e ingredientes alimentares. É da responsabilidade do operador económico 

garantir que os ingredientes presentes nos suplementos alimentares não são novos alimentos 

(DGAVb, 2019). 

Por outro lado, os requisitos para colocação no mercado dos suplementos alimentares, 

não atendem uma avaliação a nível de segurança, pressupondo-se que de acordo com 

o Regulamento (CE) n.º 178/2002, um suplemento é, por natureza, seguro. Atualmente, o risco

de ocorrência de reações adversas suscetíveis de se relacionarem com o consumo de 

suplementos alimentares tem vindo a aumentar com o aumento do consumo e a crescente 

diversificação destes produtos (DGAVa, 2019).  

2.4.2 Importância dos Suplementos Alimentares na Cunicultura 

Para sucesso da cunicultura é essencial a procura de alternativas de alimentação a baixo 

custo, pois os custos da alimentação têm um forte impacto (60-70%) nos custos totais de 

exploração. Deste modo, o produtor procura um ponto de equilíbrio entre a máxima economia 

e o desempenho satisfatório do animal por isso, se recorre ao uso de suplementos alimentares 

para complementar a alimentação normal (Ferreira, 2017). 
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A suplementação de vitaminas, oligoelementos e minerais estimula o apetite nos 

períodos chaves do ciclo reprodutivo da coelha, melhora o arranque e a persistência da produção 

leiteira da fêmea, otimiza a fertilidade devido à reposição das reservas corporais, melhorando 

assim homogeneidade dos láparos aos desmame (INVIVONSA, 2019). 

Cada vez mais se utiliza, como gestão estratégica, suplementos alimentares nas 

explorações, para aumentar a produtividade e o bem-estar das coelhas. Sendo que é um 

complemento na dieta dos animais, proporcionando elementos nutricionais para o equilíbrio 

fisiológico de suas funções, como sobrevivência, crescimento, ganho de peso e reprodução. 

Esta suplementação pode conter sabores específicos para fazer com que os animais ingeram 

mais perto do parto ou mais tarde no ciclo. Geralmente é enriquecido com vitamina E (para 

promover a fertilidade). A distribuição deste suplemento é feita manualmente ou 

automaticamente com um sistema de distribuição que se encaixa em uma cadeia de distribuição 

de alimentos automática (Gidenne et al., 2015). 

Muitos estudos têm procurado destacar os benefícios de algumas suplementações para 

o desenvolvimento embrionário (coenzima Q10, extrato vegetal, L-carnitina ou ácidos gordos 

polinsaturados) (Robert & Savietto, 2017). Outros trabalhos com suplementação de zinco nas 

coelhas, afirmaram que melhora significativamente a ingestão durante a lactação e favorece a 

ingestão de alimento e crescimentos dos coelhos de engorda (Lebas & Menini, 2017). 

A primeira ninhada ou da segunda ninhada de láparos amamentados (inseminadas pela 

primeira vez na idade de 19,5 semanas, num ciclo cíclico de 6 semanas) não conseguem 

completar crescimento, isto é, as coelhas com esta idade, são menos produtivas e têm menor 

produção de leite. Por isso, as coelhas podem receber um suplemento dietético (além da dieta 

de maternidade) para fornecer energia extra. Este suplemento tem um teor bastante elevado de 

gordura (4 a 7%) e amido (18 a 22%) (Gidenne et al., 2015). 

A distribuição das doses de suplementos em diferentes estados fisiológicos dos animais 

tem algum fundamento. Para as coelhas em lactação, a suplementação nutricional de vitaminas 

e minerais corrige deficiências em nutrientes e visa minimizar o stress e otimizar a eficiência 

produtiva (Gianneas, 2013). Ou seja, uma dose de suplemento distribuída no formação do 

ninho, fornecerá a ingestão de energia no final da gestação; se a distribuição é no nascimento, 

o objetivo será garantir um melhor começo na lactação; se o suplemento for distribuído 48 horas 

antes da inseminação artificial, o objetivo será simular um "flushing alimentar" para otimizar a 

fertilidade e finalmente, uma distribuição de 12 a 16 dias após o parto terá como objetivo suprir 
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melhor as necessidades de energia no pico da lactação para uma melhor persistência do leite 

(Gidenne et al., 2015). 

Assim, e de acordo com estes autores (Gidenne et al., 2015): 

 A suplementação ao desmame, ao parto menos 5 dias e ao parto menos 3 dias: do

desmame até ao parto, é a fase em que a coelha ingere menos alimento devido à sua

condição corporal elevada e às maiores necessidades de gestação (maior crescimento

fetal). A suplementação funciona como flushing energético, a coelha alimentasse

melhor, aumenta a viabilidade, os pesos e uniformidade dos láparos;

 Ao parto mais 14 dias e ao parto mais 16 dias: a suplementação, nesta fase, é mais

indicada para os láparos, pois serve para prolongar a curva de lactação. Com o objetivo

que a produção de leite tenha uma maior persistência e assim evitar que os láparos, não

vão para o comedouro e forcem a ingestão de alimento, uma vez que com 21 dias não

digerem bem o amido e podem ter problemas digestivos.

A melhoria do desempenho das performances das coelhas, é o dos principais objetivos

para alcançar a sustentabilidade e a produtividade económica na cunicultura. As vitaminas, os 

oligoelementos, os minerais e os aditivos como enzimas conservantes, aromas, probióticos, 

prebióticos, ácidos orgânicos e ligantes, inseridos na dieta, desempenham um papel essencial 

para o equilíbrio estável e fisiológico dos animais (Gianneas, 2013). 
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CAPÍTULO III - TRABALHO EXPERIMENTAL 

3.1 Objetivo 

O objetivo do ensaio foi estudar o efeito, numa exploração comercial, da suplementação 

de minerais e vitaminas (tratamentos A e B), administrados ao longo do ciclo, comparando com 

um tratamento de controlo sem suplementação (tratamento C). Avaliou-se esse efeito nas 

performances produtivas e reprodutivas das coelhas e das suas ninhadas.  

3.2 Materiais e Métodos 

3.2.1 Local do estudo 

O ensaio foi realizado na exploração “Sociedade Agrícola da Fonte do Ouro, Lda”, em 

Nelas, tem um efetivo de 830 fêmeas reprodutoras híbridas “Hyplus” PS19 (no momento da 

inseminação artificial), em produção intensiva, sendo o proprietário, o Engenheiro António 

Feliz. 

Esta exploração é constituída por um único pavilhão, com duas salas iguais, e cada uma 

pode servir alternadamente de maternidade/engorda. Tem um edifício de menores dimensões 

que serve como área social (escritório, wc, balneário) e um armazém. Cada sala tem 10 filas, 

sendo que 6 filas com 110 jaulas cada (total 660 jaulas polivalentes), 4 filas com 128 jaulas 

cada (total de 512 jaulas), tendo estas últimas cada uma têm 84 ninhos de emergências. Estas 

últimas 4 filas servem de jaulas de reposição e gestação. 

As jaulas polivalentes, do tipo flat-deck (tem só um 1 piso) com dimensão 1m x 0,38m por 

120cm de altura, ou seja, estas jaulas servem de local de parto e de local de engorda. Cada jaula 

tem um bebedouro de chupeta e um comedouro. O sistema de alimentação é automático com um 

sem-fim, ou seja, consiste no enchimento automático dos comedouros por intermédio de linhas que 

ligam o comedouro aos silos.  

Tem uma antecâmera em cada sala, onde estão máquinas de controlo ambiental 

(temperatura, humidade) que permitem uma melhor ventilação nos pavilhões com objetivo de 

evacuar os gases prejudiciais libertados pelos coelhos para renovar o ar e retirar o excesso de 

humidade e de calor.  
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3.2.2 Animais em estudo 

 

O estudo avaliou as performances e o crescimento de 95 coelhas Hyplus, durante três 

ciclos consecutivos. A escolha das coelhas para o ensaio foi feita com base nos bons níveis de 

qualidade sanitária (sem mamites, torcicolos e sem problemas reprodutivos) e nos números de 

parto e inseminações, sendo escolhidos animais de 3º, 4º e 5º parto, na proporção abaixo 

descrita. A escolha das fêmeas para os tratamentos A, B e C foi feita de forma aleatória. A 

contagem dos animais, para cada ciclo, foi feita no dia do desmame. 

3.2.3 Tratamentos e delineamento experimental  

 

O ensaio começou no dia 12 de fevereiro de 2019 e acabou no dia 7 de junho de 2019 e 

ambos os dias corresponderam a dias do desmame. Consideramos o ciclo produtivo do estudo 

entre dois desmames. 

No trabalho foram estudados três tipos de tratamentos: 

 Tratamento A – dieta base com um suplemento alimentar; 

 Tratamento B – dieta base com outro suplemento alimentar; 

 Tratamento C - sem suplementação alimentar (tratamento de controlo). 

 

As coelhas de todos os tratamentos foram sujeitas à mesma alimentação, aos mesmos 

procedimentos de vacinação, de inseminação, de maneio e à mesma duração do ciclo produtivo. 

O tratamento A foi constituído por 38 animais, o tratamento B também por 38 animais 

e o tratamento C por 19 animais, sendo que dentro destes três, há coelhas com diferentes 

números de partos e inseminações (Tabela 10), mas mantendo a proporção entre os tratamentos. 

Após a transferência das coelhas reprodutoras para a outra sala de maternidade (dia do 

desmame), os tratamentos continuaram nas mesmas filas.  

Ao longo do ensaio, morreram coelhas com suspeitas de vários problemas como 

respiratórios, digestivos, baixo condição corporal e reprodutivos, no entanto também houve 

animais que não apresentaram sinais clínicos e não foi feita a necropsia a estes. Também, houve 

animais eliminados voluntariamente do estudo (não foram utilizados no ciclo seguinte) uma 

vez que ficaram negativos (não gestantes); existência de mamite ou mastite (inflamação da 

glândula mamária) e ou não pariram devido um possível aborto ou erro de palpação. Houve 
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uma coelha que foi eliminada por hemiparesia das patas posteriores (tecnopatia - mau maneio 

de uma injeção da hormona pmsg).  

Tabela 10: Caracterização e o número de coelhas nos três tratamentos no 1º Ciclo (início do ensaio). 

Data de nascimento Coelhas Tratamento A Tratamento B Controlo 

Semana 24, ano 2018 3º Parto e 3ªIA 18 18 9 

Semana 18, ano 2018 3º Parto e 4ª IA 2 2 1 

Semana 18, ano 2018 4ºParto e 4ªIA 12 12 6 

Semana 12, ano 2018 5ºParto e 5ºParto 6 6 3 

Total de coelhas 95 38 38 19 

Não foi feita a reposição destes animais e assim o número de animais em estudo foi 

sendo reduzido ao longo do estudo (Tabela 11 e Tabela 12). 

Tabela 11-Caracterização e o número de coelhas nos três tratamentos no 2ºCiclo. 

Coelhas Tratamento A Tratamento B Controlo 
4º Parto e 4ªIA 16 16 8 

4º Parto e 5ª IA 2 2 1 

5ºParto e 5ªIA 10 10 4 

6ºParto e 6ºParto 6 4 3 

Total de coelhas 34 32 16 

Tabela 12- Caracterização e o número de coelhas nos três tratamentos no 3ºCiclo. 

Coelhas Tratamento A Tratamento B Controlo 

5º Parto e 5ªIA 14 15 7 

5º Parto e 6ª IA 2 2 1 

6ºParto e 6ªIA 12 12 4 

7ºParto e 7ºParto 4 4 2 

Total de coelhas 26 29 14 

Para facilitar o maneio, as coelhas do estudo foram alojadas na fila 4 e na fila 5, foram 

distribuídos aleatoriamente por essas filas mas por idades. Assim não foram influenciados pelas 

melhores zonas da sala em termos de iluminação e controlo ambiental. Na fila 4 estão os 

tratamentos A e C, ou seja, 9 animais do tratamento C estão intercalados entre os 38 animais 

do tratamento A. No entanto na fila 5, temos os tratamentos B e C, também 10 animais do 

tratamento C estão distribuidos entre os  38 animais do tratamento B, como podemos 

acompanhar no esquema seguinte (Figura 3). 



36 

 

Figura 3- Esquema da localização das jaulas do ensaio na sala (1º Ciclo). 

3.2.4 Maneio aplicado aos animais 

3.2.4.1 Maneio geral 

 

No primeiro e terceiro ciclo, as fêmeas foram inseminadas aos 11 dias após o parto e os 

láparos mantiveram-se com as mães até que atingirem os 28 dias de vida, altura em que se 

realiza o desmame. Entanto que no segundo ciclo, as fêmeas foram inseminadas aos 4 dias após 

parto e os láparos mantiveram-se com as mães até que estes atinjam os 35 dias de vida 

(desmame). A duração do ciclo produtivo (entre partos) da 1º, 2º e do 3º ciclo foram 

respetivamente, 42 dias, 35 dias e 42 dias (Tabela 13). 

O maneio desta exploração, obriga a que haja um período de vida da coelha em que esta, 

está gestante e ao mesmo tempo a amamentar a ninhada. A palpação realizou-se entre os 13 e 

os 15 dias após o parto. 

No dia do desmame, fez-se a transferência das coelhas positivas lactantes para as jaulas 

polivalentes da outra sala que passa a ser a sala de maternidade e os láparos ficam na mesma 

sala (passa a funcionar como sala de engorda). Na sala de maternidade, a coelha fica sozinha 

na jaula normalmente durante 6 a 7 dias, até à data do parto. Dois dias após o desmame, há 

colocação dos ninhos preparados com um pouco de aparas e pó secante Purlite (talco 

antisséptico). Junta-se mais aparas aos ninhos mais próximo do parto e de acordo com as 

necessidades. 
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Tabela 13- Calendarização das etapas produtivas do ensaio. 

Data Etapas Produtivas 
11 de janeiro Parto (não foi considerado no estudo) 

22 de janeiro (11 dias após o parto) 1ºInseminação. Artificial 

4 de fevereiro 1ºPalpação 

12 de fevereiro (início do estudo) 1º Desmame 

22 de fevereiro 1ºParto 

26 de fevereiro (4 dias após o parto) 2º Inseminação Artificial 

12 de março 2º Palpação 

22 de março (28 dias após o parto) 2º Desmame 

29 de março 2ºParto 

9 de abril (11 dias após o parto) 3º Inseminação Artificial 

23 de abril 3º Palpação 

3 de maio (35 dias após o parto) 3º Desmame 

10 de maio 3ºParto 

11 de maio (4 dias após o parto) 4º Inseminação Artificial (não foi 

considerado no estudo) 

7 de junho (28 dias após o parto) (fim 

do estudo) 

4ºDesmame 

Foi realizada a sincronização de partos, administrou-se, 2 dias antes do parto, 

cloprostenol (análogo sintético da prostoglandina F2α) (0,05 ml/coelha), diluído em 0,45 de 

soro fisiológico injetável (0,5 ml/coelha). 

No dia do parto, fez-se a limpeza dos ninhos (retirou-se os resíduos placentários, 

viscosidades e o sangue resultante do parto), retirou-se os láparos mortos e faz-se a contagem 

e registo do número de animais nascidos totais (vivos e mortos). Nas coelhas positivas que 

ainda não pariram, administrou-se oxitocina (0,4 ml de facilpart). Para melhorar a condição 

sanitária das coelhas e prevenir possíveis infeções resultantes do parto, todas as coelhas com 

ninhadas foram injetadas, com 0,7 ml de penicilina LA (shotapen).  

Após o parto, recorreu-se a técnica de acesso limitado aos ninhos que consiste em deixar 

os ninhos fechados, sendo estes abertos apenas uma vez por dia (abrir às 9 horas e fechar às 15 

horas), para estimular e controlar a lactação da coelha e que esta possa amamentar a sua 

ninhada. O acesso limitado aos ninhos mantém-se aos 11 dias após o parto. Esta técnica permite 

salvaguardar os láparos de serem excessivamente pisados pela coelha bem como evitar que os 

láparos saiam do ninho e morram por hipotermia nos primeiros dias de vida, em que estão mais 

vulneráveis ou devorados pela coelha mãe. Durante o período de lactação, devemos identificar 

as fêmeas que não têm leite ou problemas sanitários e retirar os seus láparos (eliminá-los caso 

apresentem problemas sanitários ou adotá-los noutra ninhada). Retira-se todos os ninhos aos 

20/21 dias após o parto e até este dia refazer ninhos molhados. 
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Neste maneio recorreu-se a calibragem (Figura 4) e à técnica de ninhos volantes. Os 

láparos com baixo peso e com problemas sanitários são eliminados. Neste ensaio, misturamos 

ninhadas dentro do mesmo tratamento e caso um láparo morra ou seja eliminado, este é 

substituído por outro láparo proveniente de ninhos volantes (láparo adotado). Estes láparos 

foram registados e contados para determinar o tamanho total da ninhada. 

Em todos os ciclos, fizeram-se calibragens nos seguintes dias, 1 dia após o parto (deixa-

se 11 láparos em cada ninhada); 4 ou 5 dias após o parto (deixar 11 láparos em coelhas com 4 

ou mais partos e 10 láparos em coelhas com 3 partos) e as restantes fazem até deixar de haver 

láparos nos ninhos volante. Foi feito o registo destes láparos e considerado no cálculo da 

mortalidade. 

 

 

Figura 4- Calibragem com 3 ninhadas. 

 

Uma semana antes da IA, o programa de luz foi de 16h/dia (das 6 horas às 20 horas) 

com 100% iluminação e depois da IA, o programa de luz mudou para 10h/dia (das 6 horas às 

20 horas) com dois terços da iluminação. 

As tarefas diárias foram as abaixo discriminadas e resumidas na Tabela 14. 
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Tabela 14- Calendarização das tarefas do ensaio. 

Data Tarefas
11/jan Parto 

22/jan Inseminação Artificial

04/fev Palpação (verificar se as coelhas ficaram gestantes ou não) - escolher coelhas positivas para o estudo

11/fev Adição dos suplementos alimentares (60-65 gramas) nos comedouros na sala de maternidade - 1ªDose (início do estudo)

12/fev Desmame (Transferência das coelhas para a sala de maternidade)

13/fev Pesagens das Coelhas Reprodutoras (9h) - Desmame

Adição dos suplementos alimentares (60-65 gramas) - Parto menos 5 dias - 2ªDose

Coelhas da fila 4 ( M13.4) e da fila 5 (M15.1) morreram devido a um problema respiratório ou digestivo  

19/fev Adição dos suplementos alimentares (60-65 gramas)-Parto menos 3 dias - 3ªDose

21/fev Coelha da fila 4 ( M1.2) morreu devido a um problema reprodutivo

Parto 

Pesagens das ninhadas (14h)

Pesagens individuais de 5 ninhadas de cada grupo (14h)

Contagem e registo do número total de láparos (vivos e mortos)

coelhas da fila 4 ( M3.2) e da fila 4  (M.14.2) morreram devido a um problema reprodutivo

Calibragem - 11 láparos por ninhada ( escolher láparos com pesos maiores)

coelha da fila 4 (M4.3) eliminada do estudo porque não pariu devido a um possível erro de palpação ou absorção das crias

coelha da fila 5 ( M15.4) morreu devido a um problema reprodutivo

24/fev Pesagens das Coelhas Reprodutoras (9h) - Parto+2dias

Inseminação Artificial (4 dias após o parto)

coelha da fila 5 (M1.6) foi utilizada só para 1ºciclo porque não foi inseminada devido à existência de mastite

coelha da fila 5 (M4.6) foi utilizada só para 1ºciclo devido à existência de mamite

Pesagens das ninhadas (14h) - 5 dias após o parto (depois da calibragem)

Calibragem - 10 láparos por ninhada de coelhas que vão para o 3º Parto e 11 láparos por ninhadas de coelhas 

que vão o 4º e 5º Parto (saldo definitivo) 

08/mar Adição dos suplementos alimentares (60-65 gramas) - Parto mais 14 dias  - 4ªDose

10/mar Adição dos suplementos alimentares (60-65 gramas)-Parto mais 16 dias - 5ªDose

Palpação (verificar se as coelhas ficaram gestantes ou não)

coelhas da fila 4 (M2.3), da fila 5 (M16.3) estão negativas (não gestante)

Pesagens das Coelhas Reprodutoras (9h) Parto+19 dias

Pesagens das ninhadas (14h) Parto+ 19 dias

Adição dos suplementos alimentares (60-65 gramas) nos comedouros na sala de maternidade - 1ªDose

Contagem de coelhos desmamados 

Desmame (Transferência das coelhas para a sala de maternidade)

Pesagens das Coelhas Reprodutoras (9h) - Desmame

Pesagens das ninhadas (14h) ao desmame

coelha da fila 5 (M4.1) foi utilizada só para 1ºciclo porque abortou 

24/mar Adição dos suplementos alimentares (60-65 gramas) - Parto menos 5 dias - 2ªDose

26/mar Adição dos suplementos alimentares (60-65 gramas)-Parto menos 3 dias - 3ªDose

Parto 

Pesagens das ninhadas (14h)

Pesagens individuais de 5 ninhadas de cada grupo (14h)

Contagem e registo do número total de láparos (vivos e mortos)

coelha da fila 5 (M3.3) morreu devido a um problema reprodutivo

coelhas da fila 4 (M4.3) e (M14.5) e da fila 5 (M14.4) estão negativas (não gestantes)

coelha da fila 5 (M12.5) foi utilizada para 2ºciclo porque abortou 

Calibragem - 11 láparos por ninhada ( escolher láparos com pesos maiores)

coelha da fila 4 (M4.6) morreu  porque não pariu devido a um possível erro de palpação ou absorção das crias

Pesagens das Coelhas Reprodutoras (9h) - Parto+2dias

coelhas  da fila 4 (M1.4) e (M12.4) morreram de problemas reprodutivos 

Pesagens das ninhadas (14h) - 4 dias após o parto (depois da calibragem)

Calibragem - 11 láparos por ninhada

09/abr Inseminação Artificial (11 dias após o parto)

12/abr Adição dos suplementos alimentares (60-65 gramas) - Parto mais 14 dias  - 4ªDose

14/abr Adição dos suplementos alimentares (60-65 gramas)-Parto mais 16 dias - 5ªDose

Pesagens das Coelhas Reprodutoras (9h) Parto+19 dias

Pesagens das ninhadas (14h) Parto+ 19 dias

coelha da fila 4 (M13.6) morreu e não apresentou sinais 

19/abr coelha da fila 5 (M12.4) morreu e não apresentou sinais 

21/abr coelha da fila 4 (M2.5) morreu devido a um estado corporal muito baixo

Palpação (verificar se as coelhas ficaram gestantes ou não)

coelhas da fila 4 (M4.5) e (M12.3) estão negativas (não gestantes)

Adição dos suplementos alimentares (60-65 gramas) nos comedouros na sala de maternidade - 1ªDose

Contagem de coelhos desmamados 

Desmame (Transferência das coelhas para a sala de maternidade)

Pesagens das Coelhas Reprodutoras (9h) - Desmame

Pesagens das ninhadas (14h) ao desmame

05/mai Adição dos suplementos alimentares (60-65 gramas) - Parto menos 5 dias - 2ªDose

07/mai Adição dos suplementos alimentares (60-65 gramas)- Parto menos 3 dias - 3ªDose

Parto 

Pesagens das ninhadas (14h)

Pesagens individuais de 5 ninhadas de cada grupo (14h)

Contagem e registo do número total de láparos (vivos e mortos)

coelha da fila 5 (M2.3) eliminada do estudo porque não pariu 

Calibragem - 11 láparos por ninhada ( escolher láparos com pesos maiores)

coelha da fila 5 (M12.1) eliminada por hemiparesia das patas posteriores (tecnopatia - mau procedimento de 

uma injeção da hormona pmsg)

12/mai Pesagens das Coelhas Reprodutoras (9h) - Parto+2dias

Calibragem - 11 láparos por ninhada

coelha da fila 4 ( M11.1) morreu devido a um problema digestivo (diarreia)

Inseminação Artificial ( 4 dias após o parto)

coelhas da fila 5 (M12.3) e (M12.5) morreram devido a um problema digestivo (diarreia)

15/mai Pesagens das ninhadas (14h) - 5 dias após o parto (depois da calibragem)

24/mai Adição dos suplementos alimentares (60-65 gramas) - Parto mais 14 dias  - 4ªDose

26/mai Adição dos suplementos alimentares (60-65 gramas)-Parto mais 16 dias - 5ªDose

Pesagens das Coelhas Reprodutoras (9h) Parto+19 dias

Pesagens das ninhadas (14h) Parto+ 19 dias

Adição dos suplementos alimentares (60-65 gramas) nos comedouros na sala de maternidade - 1ªDose

Contagem de coelhos desmamados 

Desmame (Transferência das coelhas para a sala de maternidade) (Fim do estudo)

Pesagens das Coelhas Reprodutoras (9h) - Desmame

Pesagens das ninhadas (14h) ao desmame

29/mar

30/mar

31/mar

26/fev

12/mar

22/fev

17/fev

22/mar

13/mar

27/fev

23/fev

coelha da fila 5 (M15.3) morreu devido a um problema digestivo ou estado corporal baixo, devido a morte 

coelha da fila 5 (M15.3) retira-se a ninhada do ensaio

21/mar

10/mai

23/abr

02/mai

03/mai

17/abr

02/abr

07/jun

C3

11/mai

13/mai

14/mai

29/mai

06/jun

C1

C2
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3.2.4.2 Maneio alimentar das coelhas reprodutoras 

 

Na exploração, as coelhas tiveram acesso a uma dieta de maternidade (não medicada), 

desde o momento do desmame dos láparos até ao parto mais 18 dias e deste dia até ao desmame 

foi disponibilizada a uma dieta de Prijunior medicada. 

A alimentação de maternidade (Tabela 15), de marca Biona, tem as seguintes 

características: 

 

Tabela 15 – Composição química e ingredientes da dieta de maternidade (Fonte: Rótulo da embalagem, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Selenito de Sódio, Selénio de 0.10 P.P.M;

o   Coccidiostáticos e histomonostáticos

  Diclazuril 0,5 gramas/100 gramas (coxiril) de 1 P.P.M

o   Aglutinantes

  Aglomerante (Sepiolita) de 1,00%.

  Iodo (iodeto de cálcio anidro) de 0,32 P.P.M;

  Cobalto, carbonato de cobalto (II) granulado revestido de 0,10 P.P.M;

  Cobre (sulfato cúprico penta-hidratado (E-4) de 10 P.P.M;

  Manganês, óxido de manganês (II) de 20 P.P.M;

  Zinco (sulfato de zinco monohidratado) de 30 P.P.M;

  Zinco (óxido de zinco) de 70 P.P.M;

o   Vitaminas:

  Vitamina A de 12000 U.I/KG;

  Vitamina D3 de 1215 U.I/KG;

  Vitamina E acetato de alfa-tocoferilo totalmente racémico de 50 U.I/KG;

o   Compostos de oligoelementos:

  Ferro (sulfato de ferro monohidratado) de 70 P.P.M;

Composição em aditivos por kilograma:

Valor nutritivo em percentagem:

o   Proteína Bruta de 17,60% 

o   Cálcio de 0,70%

o   Fósforo de 0,63%

o   Cinza Total de 6,80%

o   Sódio de 0,30%

o   Celulose Bruta  de 14,70%

o   Gordura Bruta de 3,90%

o   Cevada;

o   Milho geneticamente modificado;

o   Cloreto de sódio;

o   Óleo vegetal produzido a partir de soja geneticamente modificada;

o   Fosfato monocalcico.

o   Trigo;

o   Polpa de beterraba;

o   Luzerna;

o   Bagaço de colza obtido por extracção;

o   Melaço de Cana;

o   Germen de milho;

Composição em matérias-primas para alimentação animal por ordem decrescente de incorporação:

o   Bagaço de girassol obtido por extracção;

o   Sêmea de trigo,
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O alimento “Pri-Junior”, de marca Biona (Tabela 16) é um alimento composto completo 

medicamentoso com prescrição veterinária também formulada para coelhas reprodutoras. Tem 

oxitetraciclina 100 como forma de pré-mistura medicamentosa, o que tem efeito profilático e 

sanitário sobres os láparos. 

Tabela 16 – Composição química e ingredientes da dieta Pri-junior (Fonte: Rótulo da embalagem,2019). 

 Selenito de Sódio, Selénio de 0.10 P.P.M;

o Coccidiostáticos e histomonostáticos

 Diclazuril 0,5 gramas/100 gramas (coxiril) de 1 P.P.M

o Aglutinantes

 Aglomerante (Sepiolita) de 1,00%.

o Fosfato monocalcico.

 Iodo (iodeto de cálcio anidro) de 0,32 P.P.M;

 Cobalto, carbonato de cobalto (II) granulado revestido de 0,10 P.P.M;

 Cobre (sulfato cúprico penta-hidratado (E-4) de 10 P.P.M;

 Manganês, óxido de manganês (II) de 20 P.P.M;

 Zinco (sulfato de zinco monohidratado) de 30 P.P.M;

 Zinco (óxido de zinco) de 70 P.P.M;

o Vitaminas:

 Vitamina A de 12000 U.I/KG;

 Vitamina D3 de 1215 U.I/KG;

 Vitamina E acetato de alfa-tocoferilo totalmente racémico de 50 U.I/KG;

o Compostos de oligoelementos:

 Ferro (sulfato de ferro monohidratado) de 70 P.P.M;

Composição em aditivos por kilograma:

Valor nutritivo em percentagem:

o Proteína Bruta de 15,50%

o Cálcio de 0,90%

o Fósforo de 0,53%

o Cinza Total de 7,50%

o Sódio de 0,32%

o Celulose Bruta  de 15,60%

o Gordura Bruta de 3,40%

o Germen de milho;

o Cevada;

o Milho geneticamente modificado;

o Cloreto de sódio;

o Carbonato de cálcio;

o Polpa de beterraba;

o Luzerna;

o Trigo;

o Bagaço de colza obtido por extracção;

o Triturada de alfarroba;

o Melaço de Cana;

Composição em matérias-primas para alimentação animal por ordem decrescente de incorporação:

o Sêmea de trigo;

o Bagaço de girassol obtido por extracção;
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3.2.5 Suplementação Alimentar 

 

No ensaio foram usadas duas suplementações. alimentares, ambas são ricas em vitamina 

E, em ácido fólico, em biotina, em oligoelementos (Fe, Cu, Zn, Mn) e têm um intensificador de 

sabor, ou seja, reforça a sua ingestão. 

Como consideramos o ciclo produtivo entre desmames, a suplementação foi repartida 

em cinco doses iguais por ciclo. A quantidade de cada dose foi de 60-65g e a sua distribuição 

foi feita manualmente, juntamente com a dieta principal e repartida da forma apresentada na 

Tabela 17. 

 

Tabela 17- Calendarização das doses das suplementações alimentares nos diferentes ciclos produtivos. 

Doses 1ºCiclo 2ºCiclo 3ºCiclo 

1ª Parto – 10 dias 

(desmame) 

Parto – 7 dias 

(desmame) 

Parto – 10 dias 

(desmame) 

2ª Parto – 5 dias Parto – 5 dias Parto – 5 dias 

3ª Parto – 3 dias Parto – 3 dias Parto – 3 dias 

4ª Parto + 14 dias Parto + 14 dias Parto + 14 dias 

5ª Parto + 16 dias Parto + 16 dias Parto + 16 dias 

 

O suplemento A fornece uma alimentação complementar (Figura 5) de alto valor 

nutrição e equilibrado, ajusta o programa de maneio e o controlo da lactação das coelhas 

reprodutoras. Este alimento composto completo não medicado (Tabela 18) pode ser usado para 

qualquer espécie (descrito no folheto da embalagem). 

 

 

Figura 5- Suplemento alimentar A. 
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Tabela 18 -Descrição da composição do Suplemento alimentar A (Fonte: Rótulo da embalagem, 2019). 

O suplemento B, também fornece uma alimentação complementar (Figura 6), tendo 

uma função de estimular o apetite nos períodos chave do ciclo das coelhas (parto e lactação), 

de melhorar o défice energético das coelhas reprodutoras e proporcionar a homogeneidade da 

ninhada. Graças ao seu aporte energético sob a forma de proteínas de elevada digestibilidade e 

de ácidos gordos, este suplemento melhora o arranque e a persistência da produção leiteira das 

fêmeas reprodutoras. Permite também a otimização da fertilidade das coelhas reprodutoras 

devido à reposição das reservas corporais, diminuindo assim a heterogeneidade dos láparos ao 

desmame (descrito no folheto da embalagem). 

o Aglutinantes:

§ Sepiolita de 18683 P.P.M.

§ Iodo (iodeto de cálcio anidro granulado revestido) de 1 P.P.M;

§ Selenito de Sódio, Selénio de 0.24 P.P.M;

o Aminoácidos, os seus sais e análogos:

§ Análogo hidroxilado de metionina de 0,24%;

o Antioxidantes:

§ Butil-hidroxitolueno (BHT) de 5 P.P.M;

§ Selénio (Analogo hidroxilado de seleniometionina) de 0,20 P.P.M 

§ Ferro (sulfato de ferro monohidratado) de 70 P.P.M;

§ Cobre (sulfato cúprico penta-hidratado (E-4) de 10 P.P.M;

§ Manganês, óxido de manganês de 12 P.P.M;

§ Cobalto, carbonato de cobalto (II) granulado revestido de 0,24 P.P.M;

§ Zinco (sulfato de zinco monohidratado) de 60 P.P.M;

§ Betacaroteno de 75 P.P.M;

§ Cloreto de colina de 160 P.P.M

§ Vitamina A de 12000 U.I/KG;

§ Vitamina D3 de 1200 U.I/KG;

§ Vitamina E acetato de alfa-tocoferilo totalmente racémico de 988 U.I/KG;

o Compostos de oligoelementos:

o Óleo vegetal de palma;

o Carbonato de cálcio,

o Cloreto de sódio;

o Azeite de pescado;

o Fosfato monocalcico.

o Vitaminas:

o Trigo;

o Polpa de beterraba modificado geneticamente;

o Melaço de beterraba;

o Favas de soja tostada modificado geneticamente;

o Bagaço de girassol;

o Bagaço de soja descascada obtido por extracção a partir de sementes de soja geneticamente modificada;

Valor nutritivo em percentagem:

o Gordura Bruta de 5,00%;

o Proteína Bruta de 16,00%;

o Celulose Bruta de 8,30%;

o Sódio de 0,40%;

o Cinza Total de 9,60%;

o Sêmea de trigo;

o Cevada;

o Cálcio de 1,10%;

o Fósforo de 0,60%.

Composição em aditivos por kilograma:

Composição em matérias-primas para alimentação animal por ordem decrescente de incorporação:
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De acordo com o fabricante, é aconselhável distribuir à razão de 210 g por fêmea entre 

o parto e a IA., com a seguinte distribuição 70 g na véspera do parto, 70 g no período do parto 

e 70 g 48h antes da IA. No entanto, cada cunicultor decide o número de vezes que deve dar e 

em que fase deve distribuir o alimento. A composição deste suplemento é apresentada na 

Tabela 19. 

 

Figura 6- Suplemento alimentar B. 

Tabela 19- Descrição da composição do Suplemento alimentar B (Fonte: Rótulo da embalagem, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Vitamina E (acetato de alfa-tocoferilo totalmente racémico) de 18 U.I/KG;

o   Compostos de oligoelementos

  Cobre (sulfato de cobre pentahidratado E4) de 11 mg/kg.

  Manganésio, óxido de manganésio (II) de 2 mg/kg.

  Zinco (sulfato de zinco E6) de 30 mg/kg.

  Iodo (iodato de potássio) de 0,2 mg/kg.

o   Fosfato monocalcico;

o   Dextrose;

o   Carbonato de cálcio;

o   Farelo de girassol;

o   Pré-mistura de aditivos;

o   Cloreto de sódio;

o   Fósforo de 1.55%.

o   Celulose Bruta de 5.4 %;

Constituintes Analíticos:

o   Cálcio de 2,05%;

o   Cinzas Brutas de 10.9%;

o   Sódio de 0,26%;

o   Matérias Gordas Brutas de 4.1%;

  Substâncias aromáticas e aperitivo.

o   Antioxidantes

  Ethoxiquina de 6 mg/kg

  Selénio (Selénito de Sódio) de 0.10 mg/kg.

o   Mistura de substâncias aromáticas

Composição em aditivos por kilograma:

o   Vitaminas

  Vitamina A de 8000 U.I/KG;

  Vitamina D3 de 600 U.I/KG;

o   Bicarbonato de sódio;

o   Farinha de milho;

o   Magnésia.

o   Grãos de soja extrudisos;

o   Cevada;

o   Bagaço de colza;

o   Grãos de trigo após destilação com solúveis desidratado;

o   Proteína Bruta de 23.8%;

o   Trigo;

o   Farelo de soja;

Composição em matérias-primas para alimentação animal:
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3.2.6 Amostragem, recolha de dados e cálculos 

3.2.6.1 Pesagens dos animais 

Para análise de dados, foram recolhidos e registados os valores das pesagens dos animais 

submetidos ao ensaio. Os valores obtidos foram tratados e analisaram-se os resultados, em 

diferentes fases do ciclo produtivo, face à adição dos diferentes suplementos alimentares, 

avaliando as performances das coelhas reprodutoras e das suas ninhadas. 

Em relação às pesagens das coelhas reprodutoras (Figura 7), pesaram-se 3 vezes 

durante o ciclo; no dia do parto mais 2 dias (coelhas já estão estabilizadas), no dia do parto mais 

19 dias (ver a influência dos suplementos alimentares) e no dia do desmame (analisar o desgaste 

e a capacidade de recuperação até ao parto). Pesou-se as coelhas ao dia do parto mais dois e 

não no dia do parto porque nem todos as coelhas parem no mesmo dia, não estão estabilizadas 

e recuperadas do parto e ao efetuar as pesagens causa-lhes stress e possíveis abortos. No 

primeiro ciclo, as coelhas foram pesadas também ao desmame do ciclo anterior (D1). 

Figura 7 - Pesagem de uma coelha reprodutora. 

As pesagens realizadas nas coelhas foram as seguintes: 

 1ºCiclo:

o 1ª - Peso ao Desmame, D1: dia 13 de fevereiro

o 2ª - Peso 2 dias após o Parto, P1+2: dia 24 de fevereiro

o 3ª - Peso 19 dias após o Parto, P1+19: dia 13 de março

o 4ª - Peso ao Desmame, D2: dia 22 de março
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 2ºCiclo: 

o 1ª - Peso 2 dias após o Parto, P2+2: dia 31 de março  

o 2ª - Peso 19 dias após o Parto, P2+19: dia 17 de abril 

o 3ª - Peso ao Desmame, D3: dia 3 de maio 

 3ºCiclo: 

o 1ª - Peso 2 dias após o Parto, P3+2: dia 12 de maio 

o 2ª - Peso 19 dias após o Parto, P3+19: dia 29 de maio 

o 3ª- Peso ao Desmame, D4: dia 7 de junho 

 

Em relação às pesagens da ninhada foram realizadas 4 pesagens por ciclo; no dia do 

parto (avaliar a qualidade da gestação) (Figura 8), no dia parto mais 4 ou 5 dias que corresponde 

à calibragem dos láparos (avaliar o arranque da lactação) (Figura 9), no dia parto mais 19 dias 

(avaliar a qualidade da lactação) (Figura 10) e por fim no dia do desmame (avaliar o 

crescimento dos láparos) (Figura 11). 

 

Figura 8- Pesagem da ninhada no dia do parto. 

 

Figura 9- Pesagem da ninhada no dia parto mais cinco dias. 
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Figura 10- Pesagem da ninhada ao parto mais dezanove dias. 

Figura 11- Pesagem da ninhada no dia do desmame (35 dias). 

As pesagens realizadas das ninhadas foram as seguintes: 

 1ºCiclo:

o 1ª - Peso ao Parto, P1: dia 22 de fevereiro

o 2ª - Peso 5 dias após o Parto, P1+5: dia 27 de fevereiro

o 3ª - Peso 19 dias após o Parto, P1+19: dia 13 de março

o 4ª- Peso ao Desmame, D1- dia 22 de março

 2ºCiclo:

o 1ª - Peso ao Parto, P2: dia 29 de março

o 2ª - Peso 4 dias após o Parto, P2+4: dia 2 de abril



48 

 

o 3ª - Peso 19 dias após o Parto, P2+19: dia 17 de abril  

o 4ª- Peso ao Desmame, D2: dia 3 de maio 

 

 3ºCiclo: 

o 1ª - Peso ao Parto, P3: dia 10 de maio 

o 2ª - Peso 5 dias após o Parto, P3+5: dia 15 de maio  

o 3ª - Peso 19 dias após o Parto, P3+19: dia 29 de maio 

o 4ª- Peso ao Desmame, D3: dia 7 de junho 

 

Realizaram-se também pesagens individuais dos láparos em 15 ninhadas (5 ninhadas de 

cada tratamento), com objetivo de estudar a qualidade da gestação e a homogeneidade dessa 

ninhada. Realizou-se só uma pesagem por ciclo, no dia do parto, uma vez que se faz várias 

calibragens até ao desmame, previsto no maneio da exploração, pelo que seria difícil 

acompanhar com o rigor o crescimento individual dos láparos. 

As pesagens realizadas das ninhadas individuais foram as seguintes:  

 1ºCiclo: 

o 1ª - Peso ao Parto, P1: dia 22 de fevereiro 

 2ºCiclo: 

o 1ª - Peso ao Parto, P2: dia 29 de março 

 3ºCiclo: 

o 1ª - Peso ao Parto, P3: dia 10 de maio 

 

Os materiais, para realização das pesagens, foram o PS-LAPI e uma balança digital. 

O PS-LAPI (Figura 12) é uma balança eletrónica e foi utilizada para avaliar os pesos 

das coelhas reprodutoras e dos láparos com 19 dias de idade e ao desmame. Esta balança foi 

programada para pesar coelhos individualmente ou em tratamentos. Tem um diapositivo ligado 

à balança, o Terminal Pocket (Figura 13), que tem uma tela gráfica que possibilita gravar e 

consultar as medições feitas. Este aparelho é importante pois tem um software especialmente 

projetado para pesagem de animais, garantindo medições estáveis (Figura 14). Quando a 

pesagem estiver feita, podemos consultar diretamente as curvas de peso mínimo, máximo, 

média, desvio padrão e ganho médio diário (GMD) dos animais. É uma ferramenta importante 

pois o monitoramento do GMD dá informação essencial para adaptar os planos de alimentação 

de coelhos (ECOREL, 2019). 

http://ecorel.pagesperso-orange.fr/accueil_elevage_lapin_pesage.htm#NW-ANCHOR-0
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Figura 12- Pesagem de uma coelha reprodutora com a balança PS-LAPI. 

Figura 13- Terminal Pocket da balança PS-LAPI da exploração. 

Figura 14- Características do Terminal Pocket da balança PS-LAPI (Fonte: COPILOT, n.d.). 
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Em relação às pesagens das ninhadas ao parto e calibragem e dos láparos, foram feitas 

numa balança digital (Figuras 15 e 16). 

 

Figura 15- Balança digital. 

 

Figura 16- Pesagem de uma ninhada com a balança digital no dia do parto. 

3.2.6.2 Cálculo dos índices técnicos 

 

Com os dados obtidos, neste estudo determinamos parâmetros zootécnicos que foram 

os seguintes: 

Peso dos animais (registo do peso): 

 Coelhas – aos 2 dias após o parto, aos 19 dias de lactação e ao dia do desmame (28 

ou 35 dias); 

 Ninhadas - no dia do parto, após a calibragem (4/5 dias após o parto consoante a 

Ciclo), 19 dias de lactação e ao dia do desmame (28 ou 35 dias); 
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 Peso médio de um láparo – calcula-se com fórmula de peso da ninhada/ tamanho das

ninhadas para determinar o peso no dia parto, no dia 4/5 dias após o parto, aos 19

dias após o parto e ao desmame (28 ou 35 dias);

 15 Ninhadas aleatórias - pesar os láparos individualmente, no dia do parto.

Variação de peso - Permite-nos acompanhar a condição corporal da coelha e avaliar a 

recuperação entre diferentes etapas produtivas. Fez-se através da diferença de pesos entre 

duas pesagens produtivas considerando a fase fisiológica do ciclo.  

Fez-se medidas de variação de peso nas coelhas entre: 

 Parto +2d a Parto + 19d;

 Desmame n ao Parto+19d;

 Parto + 19 dias a Desmame n+1;

 Parto + 2d a Desmame n+1;

 Desmame n a Parto + 2d;

 Desmame n a Desmame n+1.

 Desmame 1 a Desmame 2;

 Desmame 2 a Desmame 3;

 Desmame 3 a Desmame 4;

 Desmame 1 a Desmame 4.

Fez-se medidas de variação de peso nas ninhadas e do láparo nos períodos entre: 

 0d – 4/5d;

 4/5d – 19d;

 19d-28 d;

 19d – 28/35d;

 0d – 19d;

 0d – 28d;

 0d – 28/35d.

GMD - A determinação do ganho médio diário foi realizada de acordo com a fórmula 

seguinte: GMD = Ganho de peso da semana (g) /(dias). 

Nas coelhas, foram feitas consideradas de GMD entre desmames: 
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 Desmame 1 (D1) a Desmame 2 (D2) - Variação de peso entre D1-D2/ 37 dias 

(período entre desmames); 

 Desmame 2 (D2) a Desmame 3 (D3) - Variação de peso entre D2-D3/ 42 

dias; 

 Desmame 3 (D3) a Desmame 4 (D4) - Variação de peso entre D3-D4/ 35 dias; 

 Desmame 1 (D1) a Desmame 4 (D4) - Variação de peso entre D1-D4/ 114 dias; 

 

No caso das ninhadas, foram calculados os GMD de diferentes períodos: 

 0d a 4/5 d – (Peso médio do láparo aos 4/5d –Peso médio do láparo aos 0 d) / 

(5/4-0) dias; 

 4/5d a 19d – (Peso médio do láparo aos 19d –Peso médio do láparo aos 4/5d) / 

(19-5/4) dias; 

 19d a 28 d – (Peso médio do láparo aos 28d –Peso médio do láparo aos 19d) / 

(28-19) dias; 

 19d a 28/35d – (Peso médio do láparo aos 28/35d –Peso médio do láparo aos 

19d) / (28/35-19) dias; 

 0d a 19d - (Peso médio do láparo aos 19d –Peso médio do láparo aos 0d) / (19-

0) dias; 

 0d a 28d – (Peso médio do láparo aos 28d –Peso médio do láparo aos 0d) / (28-

0) dias; 

 0d a 28/35d – (Peso médio do láparo aos 28/35d –Peso médio do láparo aos 0d) 

/ (28/35-0) dias; 

 

Taxa de Fecundidade – número de coelhas gestantes (positivas à palpação) face a 

inseminação artificial. Incluem coelhas fecundas que poderão abortar e não levam a 

gestação até ao fim e erros de palpação, que foi realizada cerca de 2 semanas após a IA. 

(número de coelhas positivas/ número de coelhas inseminadas) *100 

 

Taxa de Fertilidade – calculou-se o número de coelhas paridas (com ninhadas com 

láparos vivos e nados-mortos) sob número de coelhas inseminadas: 

(número de coelhas paridas/ número de coelhas inseminadas) *100 
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Prolificidade – faz-se o registo do número de láparos total e vivos nascidos por coelha 

inseminada.  

Taxa de Mortalidade 

Nas coelhas: Determinou-se as taxas de mortalidade, eliminação e refugo das coelhas (% 

em relação ao número presente no início do ciclo) para diferentes tratamentos e diferentes 

ciclos. 

 Nas ninhadas: Determinou-se as taxas de mortalidade nos seguintes períodos:

 dia do parto (0 dias) – ((número de láparos totais – número nascidos vivos) -número

de láparos nascidos totais) x 100;

 0 dias até 4/5 dias- ((número de láparos mortos (0- 4/5d) / láparos deixados à

calibragem)) x 100,

 4/5dias até aos 19 dias de lactação- ((número de láparos mortos (4/5d-19d) / (láparos

deixados à calibragem + láparos mortos (4/5d-19d)) x 100;

 0 dias até 19 dias de lactação- ((número de láparos mortos (0- 19 d) / tamanho da

ninhada (láparos deixados à calibragem + láparos adotados)) x 100;

 19 dias até ao desmame (28 ou 35d) – (número de láparos mortos (19- 28 dias) /

tamanho da ninhada (28 ou 35d) - (tamanho ninhada (19 d) + láparos adotados)) x

100;

 0 dias até ao desmame (28 ou 35d) – (número de láparos mortos (0- 28 dias) / tamanho

da ninhada (28 ou 35d)) x 100.

3.2.7 Análise estatística 

Em relação às coelhas, foi feito o estudo de análise estatística para o peso vivo, para a 

variação de peso, para o ganho médio diário, para a taxa de mortalidade, para taxa de fertilidade 

e para a taxa de fecundidade. Para análise foram utilizados os dados das pesagens das 95 

coelhas, nas datas referidas.  

No caso das ninhadas, foi feito o estudo de análise estatística para o peso vivo da 

ninhada, para o peso médio do láparo, para a variação de peso, para o ganho médio diário, para 

o tamanho da ninhada (número) e para a taxa de mortalidade. Para análise foram utilizados os

dados das pesagens das 95 ninhadas, nas datas referidas. 
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Por fim, as ninhadas aleatórias avaliadas ao nascimento, a sua análise estatística foi feita 

para estudarem o peso médio de um láparo, a variação de peso, o peso máximo e mínimo e o 

desvio padrão. Para análise foram utilizados os dados das pesagens das 15 ninhadas, no dia do 

parto de cada ciclo. 

Os dados registados das pesagens, ao longo do ensaio, foram inseridos no formato Excel 

e analisados através do programa estatístico JMP versão 7.0. Com este programa, fez-se 

comparação entre tratamentos, entre ciclos e a interação entre tratamento e ciclo através das 

análises de variância (ANOVA), também se utilizou a comparação múltipla de médias (teste de 

Tukey). Como resultado, são apresentados os valores correspondentes ao erro padrão e ao valor 

de P, sendo ainda consideradas as diferenças estatísticas significativas para valores de P 

inferiores a 0,05, (P<0,05). Também considerei uma tendência pequena significativa quando as 

diferenças estatísticas significativas para valores de P estiverem entre 0,05 a 0,10. 

3.2.8 Determinação dos resultados económicos da suplementação 

 

O cunicultor deve ponderar os custos resultantes da utilização dos suplementos 

alimentares para evitar perdas económicas na sua exploração. 

A Tabela 20 mostra os cálculos efetuados para avaliar o resultado económico face à 

utilização dos suplementos alimentares. 

Para o cálculo do custo económico foram considerados os seguintes pressupostos: 

O valor da ninhada foi o peso médio da ninhada ao desmame por coelha inseminada 

vezes o preço de venda do coelho vivo nessa altura do ano (2,30€/kg) estipulado pela bolsa de 

Madrid (Semana 44/2019 - 28 de outubro a 3 de novembro) (ASPOCc,2019). 

O custo da suplementação foi calculado tendo em conta a quantidade total de 

suplemento alimentar (SA) ingerido pela coelha por ciclo, que foi de 300 g (60 g x 5 doses de 

SA/ciclo) e o custo unitário dos suplementos. 

O rendimento foi determinado pela substração entre as receitas e as despesas. 
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Tabela 20- Resultados económico da aplicação da suplementação no ensaio. 

Receitas Despesas 

Peso médio da 

ninhada ao desmame/ 

coelha inseminada 

(kg) 

Valor da 

ninhada (€) 

Quantidade 

SA/coelha (kg) 

Preço SA 

(€/kg) 

Custo SA (€) 

A 5,93 13,64 0,3 0,959 0,29 

B 6,03 13,87 0,3 1,47 0,44 

C 6,06 13,95 0 0 0 

3.3 Resultados e Discussão 

3.3.1 – Performances das coelhas e ninhadas 

Com os resultados obtidos, ao longo do ensaio, calculamos os parâmetros zootécnicos 

descritos no capítulo anterior. Para melhor visualização e interpretação dos resultados, 

apresentaremos tabelas e gráficos.  

Nas Tabelas 21, 22 e 23, são apresentados os principais resultados do efeito dos 

tratamentos, para os 3 ciclos. Mostram resultados zootécnicos para cada tratamento e para cada 

ciclo, nomeadamente a taxa de fecundidade, a taxa de fertilidade, a prolificidade, o número de 

láparos deixados depois da calibragem, o número de láparos desmamados e a taxa de 

mortalidade e eliminação das coelhas e dos láparos. 

Da análise destas tabelas e em comparação com a Tabela 7, que apresenta os resultados 

de GTE de explorações intensivas podemos referir: 

 A prolificidade foi de 13 láparos por parto para o 1º e 3º ciclos e de 11 no 2ºciclo. Para

qualquer dos ciclos observamos valores superiores aos apresentados na GTE em França

e em Espanha;

 As taxas de mortalidade ao nascimento por ciclo, são mais baixas que a taxa em Espanha

 É de salientar também que houve ótimos resultados produtivos, pois conseguiu-se

desmamar 10 ou 11 láparos por parto e por coelha inseminada, enquanto que em França

e em Espanha desmamam 9 e 10 láparos por parto, respetivamente.

O maneio desta exploração, permite recorrer a técnica dos ninhos volantes, caso um

láparo morra ou se elimina, este é substituído por outro láparo dessas ninhadas volantes e desta 

forma, as ninhadas das coelhas lactantes têm sempre próximo de 11 láparos até ao desmame 

por isso é que o número de láparos ao desmame por parto rondou os 10 a 11. 
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O valor (-11,03%) da taxa de láparos mortos e eliminados (Parto-Desmame) do 

tratamento C, no 2º ciclo foi negativo porque este ciclo houve uma baixa prolificidade em 

comparação aos outros e foi necessário a transferência de láparos vindos de outros grupos para 

equilibrar as ninhadas com 11 láparos à calibragem. 
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Tabela 21 - Resultados zootécnicos do 1ª Ciclo. 

1º Ciclo Tratamento A Tratamento B Tratamento C 
N.º Fêmeas na IA's 38 38 19 

Coelhas Refugadas 4 (10,53%) 6 (15,79%) 3 (15,79%) 

Palpações Positivos (fecundidade) 38 (100%) 38 (100%) 19 (100%) 

Partos (fertilidade) 36 (89,47%) 36 (94,74%) 18 (94,74%) 

Láparos nascidos totais/parto 14,59 13,97 14,72 

Láparos nascidos vivos/parto 13,26 13,03 14,17 

Láparos à calibragem (Parto+5d)/parto 10,47 10,44 10,44 

Láparos desmamados/parto 10,32 9,92 10,33 

Mortalidade dos láparos ao parto 9,07% 6,76% 3,77% 

Láparos mortos e eliminados (Parto-

Desmame) 

22,17% 23,88% 27,06% 

Láparos mortos + Eliminados (Calibragem-

Desmame) 

1,40% 5,05% 1,06% 

Tabela 22- Resultados zootécnicos do 2ª Ciclo. 

2º Ciclo Tratamento A Tratamento B Tratamento C 
N.º Fêmeas na IA's 34 18 35 

Coelhas Refugadas 8 (17,65%) 3 (8,57%) 2 (11,11%) 

Palpações Positivos (fecundidade) 34 (100%) 34 (97,14%) 17 (94,44%) 

Partos (fertilidade) 32 (94,12%) 30 (85,71%) 14 (77,78%) 

Láparos nascidos totais/parto 11,97 11,73 9,86 

Láparos nascidos vivos/parto 11,69 10,33 9,71 

Láparos à calibragem (Parto+5d)/parto 10,31 11,00 11,00 

Láparos desmamados/parto 9,53 10,13 10,79 

Mortalidade dos láparos ao parto 2,35% 11,93% 1,45% 

Láparos mortos e eliminados (Parto-

Desmame) 

18,45% 1,94% -11,03%

Láparos mortos + Eliminados (Calibragem-

Desmame) 

7,58% 7,88% 1,95% 

Tabela 23- Resultados zootécnicos do 3ª Ciclo. 

3º Ciclo Tratamento A Tratamento B Tratamento C 
N.º Fêmeas na IA's 30 30 14 

Coelhas Refugadas 1 (3,33) % 3 (10,00%) 2 (14,29%) 

Palpações Positivos (fecundidade) 28 (93,33%) 30 (100%) 14 (100%) 

Partos (fertilidade) 26 (86,67%) 29 (96,67%) 13 (92,86%) 

Láparos nascidos totais/parto 15,23 13,69 14,54 

Láparos nascidos vivos/parto 14,46 13,14 13,69 

Láparos à calibragem (Parto+5d)/parto 11,00 9,86 10,15 

Láparos desmamados/parto 10,46 11,63 10,15 

Mortalidade dos láparos ao parto 5,05% 4,03% 5,82% 

Láparos mortos e eliminados (Parto-

Desmame) 

27,66% 26,77% 25,84% 

Láparos mortos + Eliminados (Calibragem-

Desmame) 

4,90% 2,45% 0,00% 
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3.3.1 Performances das coelhas 

3.3.1.1 Peso vivo, variação de peso vivo e ganho médio de peso das coelhas 

 

Na Tabela 24, pode-se observar a evolução dos valores de peso vivo e de variação de 

peso vivos dos animais, para os diferentes tratamentos e ciclos. São também apresentados os 

resultados estatísticos do efeito do tratamento, do ciclo e se há interação entre tratamento e ciclo 

(Trat*Cicl). 

 Verificamos que não houve interação entre tratamento e ciclo para qualquer uma das 

variáveis analisadas e por isso os resultados podem ser apresentados em conjunto. Pela análise 

da tabela, observamos que, para o efeito do tratamento, não se obtiveram diferenças 

estatisticamente significativas (P>0,05), para a maioria das variáveis, à exceção do peso 

próximo do parto (diferenças significativas; P=0,009) e para o peso vivo ao parto + 19 dias 

(tendência para a significância; P=0,058). Verificamos que ao parto + 2 dias, as coelhas do 

tratamento B tiveram um peso vivo médio superior (+133,5 g) ao das dos tratamentos A e C, 

que não diferem entre si. A mesma tendência se verificou na pesagem das coelhas 19 dias após 

o parto. Para a variação de peso vivo, entre os diferentes períodos considerados, não se 

observaram diferenças significativas para os tratamentos, em nenhum deles. 

Quando analisamos o efeito do ciclo sobre o peso vivo, observamos que existem 

diferenças significativas para o peso vivo ao desmame n+1 (P=0,019) e para a variação do peso 

vivo (P<0,0001), entre o desmame n e o parto + 19 d, entre parto + 19 d a desmame n+1, entre 

desmame n a Parto + 2d e entre desmame n a desmame n+1. Para o peso vivo ao Desmame 

n+1, verificou-se que as coelhas no 3ºciclo tiveram um peso superior (4713g) em relação aos 

outros ciclos, sendo que no 1ºciclo tiveram peso intermédio (4577g) e no 2ºciclo tiveram um 

peso inferior (4541g). Para todos os períodos verificamos que as coelhas no 3ºciclo tiveram 

uma variação de peso, entre pesagens, superior e que diferiu da dos ciclos 1 e 2 que não diferem 

entre si. Se considerarmos o período entre desmames, verificou-se que no 3º ciclo as coelhas 

tiveram um balanço global positivo (+161g) e nos 1º e 2º foi negativo, tendo perdido peso. 

.  



59 

Tabela 24- Efeito do tratamento e do ciclo no peso vivo e na variação de peso vivo das coelhas (g). 

Tratamento Ciclo EPM1 P valor 

A B C 1 2 3 Trat Cicl Trat*Cicl 

Peso Vivo 

Desmame n 4582 4603 4514 4580 4577 4541 21,1 0,307 0,753 0,812 

Parto + 2 d 4400b 4514a 4361b 4385 4396 4494 20,8 0,009 0,093 0,786 

Parto + 19 d 4741 4823 4675 4732 4682 4825 23,3 0,058 0,076 0,940 

Desmame n+1 4630 4656 4546 4577ab 4541b 4713a 23,8 0,237 0,019 0,765 

Variação de peso 

Parto + 2d a Parto + 19 

d 

336 302 307 347 286 313 12,8 0,455 0,153 0,415 

Desmame n a Parto + 

19d 

159 198 147 142b 87b 273a 18,8 0,503 <0,0001 0,341 

Parto + 19 d a 

Desmame n+1 

13 -72 -23 -197b 156b 272a 31,5 0,403 <0,0001 0,393 

Parto + 2d a Desmame 

n+1 

172 90 178 150- 89 201 35,1 0,507 0,503 0,276 

Desmame n a Parto + 

2d 

-177 -111 -163 -205b -197b -50a 15,6 0,116 <0,0001 0,296 

Desmame n a 

Desmame n+1 

51 30 18 -11b -51b 161a 20,9 0,809 <0,0001 0,103 

1EPM: erro padrão da média; Valores na mesma linha com letras diferentes diferem significativamente (P<0,05) 

a, b, c – na linha, expoentes com letras diferentes significam valores diferentes
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Os melhores resultados no tratamento B no peso vivo no Parto + 2 dias podem ser porque 

as duas doses distribuídas antes do parto, resultaram o aumento do peso e este suplemento, por 

observação direta, parece ser estimulante pois, as coelhas reagem instintivamente ao alimento, 

logo após a sua distribuição ao comedouro o que poderá ter influenciado a ingestão de outro 

alimento. No 3ºciclo, os melhores resultados podem ser porque as coelhas já estavam adaptadas 

ao maneio do ensaio e foram inseminadas 11 dias após parto, fazendo com que estes animais 

ficassem menos esgotados, face à duração do ciclo produtivo. No 2ºciclo há piores resultados 

pois as coelhas foram sujeitas a um ciclo produtivo mais curto e mais intensivo (inseminou-se 

as coelhas 4 dias após o parto) e do desmame ter sido tardio dificultou a recuperação da 

condição corporal das coelhas, devido às elevadas necessidades de lactação da coelha face a 

ninhada. 

Na Tabela 25, pode-se observar a evolução dos valores de peso vivo, da variação de 

peso e do GMD dos animais, para os diferentes tratamentos ao longo de todo o ensaio.  

Pela análise da tabela, observamos que, para o efeito do tratamento, não se obtiveram 

diferenças estatisticamente significativas (P>0,05) para qualquer variável, ou seja, não houve 

influência dos suplementos nestes parâmetros estudados.  

 

Tabela 25- Efeito do tratamento no peso vivo (g), na variação de peso vivo (g/d) e no GMD das coelhas ao longo 

de todo o ensaio (3 ciclos). 

 Tratamento EPM1 Valor P 

A B C 

Peso Vivo      

Desmame 1 4590 4636 4515 33,2 0,419 

Parto 1 +19dias  4752 4776 4668 33,7 0,498 

Desmame 2 4640 4598 4494 36,8 0,348 

Parto 2 +19dias  4653 4780 4614 38,5 0,191 

Desmame 3 4517 4576 4531 40,5 0,807 

Parto 3 +19dias  4818 4912 4745 50,5 0,462 

Desmame 4 4732 4795 4613 45,5 0,361 

Variação de Peso Vivo      

Desmame 1 - Desmame 2 54 -29 -58 22,6 0,113 

Desmame 2 - Desmame 3 -110 -98 55 38,2 0,248 

Desmame 3 - Desmame 4 208 217 57 45,4 0,406 

Desmame 1 - Desmame 4 190 123 151 23,9 0,455 

GMD      

Desmame 1-Desmame 2 1,48 -0,79 -1,59 0,61 0,113 

Desmame 2-Desmame 3 -2,53 -2,34 1,33 0,90 0,251 

Desmame 3-Desmame 4 6,20 6,21 1,62 1,31 0,394 

Desmame 1-Desmame 4 1,67 1,08 1,33 0,21 0,455 
1EPM: erro padrão da média; Diferenças estatísticas significativas para valores de P inferiores a 0,05 (P<0,05). 
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Através da interpretação do Gráfico 5, observamos algumas variações numéricas entre 

os diferentes tratamentos, verificando que o tratamento B, de forma geral, teve maiores pesos, 

exceto no desmame 2, o grupo controlo (C) tem menores e o grupo A apresenta valores 

intermédios. De facto, observamos que logo no início do ensaio, ao desmame 1, os animais do 

grupo B eram os mais pesados (embora sem diferenças significativas) e os do grupo C os mais 

leves. Contudo podemos observar, que ao longo do ensaio essa relação se manteve e agravou-

se mesmo no final do ensaio (desmame 4). 

Pelos Gráficos 6 e 7, podemos observar a variação do peso vivo e o GMD, ao longo dos 

diferentes ciclos. No primeiro ciclo, D1-D2 as coelhas do tratamento A mantiveram a melhor 

condição corporal (não perderam peso) em relação aos outros tratamentos. No segundo ciclo 

(D2-D3), o tratamento C teve melhor variação de peso (melhor condição corporal) que os outros 

dois tratamentos. No terceiro ciclo (D3-D4), apesar de não haver diferenças significativa 

(P>0,05), as coelhas dos dois tratamentos com suplementos, tiveram melhores condições 

corporais do que as coelhas do tratamento C. Se consideramos ao longo do ensaio, todos 

tratamentos tiveram variação de peso positivo, sendo que o tratamento A mostrou ligeiramente 

melhores resultados.  

Gráfico 5 -Evolução do peso vivo das coelhas ao longo de todo o ensaio nos diferentes tipos de tratamentos. 
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Gráfico 6 Evolução da variação do peso vivo das coelhas ao longo de todo o ensaio nos diferentes tipos de 

tratamentos (Fonte: Própria,2019) 

 

Gráfico 7- Evolução do ganho médio diário (GMD) das coelhas nos diferentes tipos de tratamentos. 
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3.3.1.2 Taxas de mortalidade, eliminação e refugo das coelhas (%) 

Como foi referido antes, consideramos as coelhas refugadas, o somatório das que 

morreram e foram eliminadas por problemas sanitários ou reprodutivos. A Tabela 26 mostra o 

número de coelhas mortas e eliminadas e as suas observações clínicas durante o ensaio. 

 A partir dos dados da Tabela 26, calculamos as taxas de mortalidade, eliminação e 

refugo, apresentadas na Tabela 27.  

Para fazer análise estatística destes parâmetros, utilizaram-se os testes de independência, 

no entanto não se conseguiu concluir nada, uma vez que amostras são limitadas, existem 

oscilações elevadas entre os 3 ciclos produtivos, os odds ratio (OR) são inferiores a 1 e o 

tratamento C tem um grupo mais pequeno (19 coelhas) que os grupos dos outros tratamentos 

(38 coelhas). Por outro lado, conseguimos observar que no tratamento C morreram só 5,3% (1 

coelha) das coelhas, mas foram eliminadas 31,6 % (6 coelhas) durante o ensaio, por isso é que 

em relação à taxa de refugo, os três tratamentos não variam muito entre si, apresentaram valores 

percentuais semelhantes. 
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Tabela 26- Contagem e observações dos animais refugadas durante estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ciclo Data
Tratamento 

A 

Tratamento 

B

Tratamento 

Controlo
Observações

38 38 19 Efetivo inicial.

17/fev 1 1 0 Morreram devido a  um problema respiratório ou digestivo.

21/fev 1 0 0 Morreu devido a um problema reprodutivo.

22/fev 2 0 0 Morreram devido a um problema reprodutivo.

23/fev 0 1 1

Tratamento B - morreu devido a um problema reprodutivo. Tratamento C - 

eliminada porque não pariu devido a um possível erro de palpação ou 

absorção das crias.

26/fev 0 2 0
Estas coelhas foram utilizadas só no C1 porque uma não foi inseminada 

devido à existência de mastite e outra tinha mamite.

12/mar 0 1 1 Eliminadas porque estavam negativas (não gestantes).

21/mar 0 1 0
Morreu devido a um problema digestivo ou estado corporal baixo e devido à 

sua morte, retirou-se a ninhada do ensaio.

22/mar 0 0 1 Esta coelha foi utilizada só no C1 porque abortou.

4 6 3

34 32 16

29/mar 1 2 2

Tratamento B - uma foi utilizada para o C1 e C2 porque abortou e a outra 

morreu devido a um problema reprodutivo. Tratamento A e C - eliminadas 

porque estavam negativas (não gestantes).

30/mar 1 0 0
Morreu porque não pariu devido a um problema reprodutivo ou absorção das 

crias.

31/mar 2 0 0 Morreram de problemas reprodutivos.

17/abr 1 0 0 Morreu e não apresentou sinais.

19/abr 0 1 0 Morreu e não apresentou sinais.

21/abr 1 0 0 Morreu devido a um estado corporal muito baixo.

23/abr 2 0 0 Eliminadas porque estavam negativas (não gestantes).

8 3 2

26 29 14

10/mai 0 0 1 Eliminada porque não pariu.

11/mai 0 1 0
Eliminada por hemiparesia das patas posteriores (tecnopaia - mau 

procedimento de uma ijeção da hormona pmsg).

13/mai 0 0 1 Morreu devio a um problema digestivo (diarreia).

14/mai 0 2 0 Morreram devio a um problema digestivo (diarreia).

24/mai 1 0 0 Morreu devio a um problema digestivo (diarreia).

1 3 2

13 12 7

25 26 12 Efetivo final.

Total de coelhas ao desmame (3/mai)

3º

Nº de Mortos/Eliminadas no C3

Fim do estudo (7/jun)

Total de Mortos/Eliminadas do estudo

Início do estudo (12/Fev)

1º

Nº de Mortos/Eliminadas no C1

Total de coelhas ao desmame (22/mar)

2º

Nº de Mortos/Eliminadas no C2
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Tabela 27 - Número de coelhas mortas, eliminadas e refugadas e as respetivas taxas ao longo do ensaio. 

Tratamento Ciclo  

 

 

Total 

1 2 3 

Efetivo inicial 

A 38 34 26 

B 38 32 29 

C 19 16 14 

Mortes  

A 4 (10,5%) 6 (17,4%) 1 (3,8%) 11 (28,9%) 

B 3 (8,0%) 1 (3,1%) 2 (6,9%) 6 (15,8%) 

C 0 (0%) 0 (0%) 1 (7,1%) 1 (5,3%) 

Eliminadas     

A 0 (0%) 2 (5,9%) 0 (0%) 2 (5,2%) 

B 3 (7,9%) 2 (6,3%) 1 (3,4%) 6 (15,8%) 

C 3 (15,8%)  2 (12,5%) 1 (7,1%) 6 (31,6%) 

Refugo 

A 4 (10,5%) 8 (23,5%) 1 (3,8%) 13 (34,2%) 

B 6 (15,8%) 3 (9,4%) 3 (10,3%) 12 (32,6%) 

C 3 (15,8%) 2 (12,5%) 2 (14,3%) 7 (36,8%) 

Total das bandas 

Mortes 7 (7,4%) 7 (8,5%) 4 (5,8%)  

Eliminadas 6 (6,3%) 6 (7,3%) 2 (2,9%) 

Refugadas 13 (13,7%) 13 (15,9%) 6 (8,7%) 

 

3.3.1.3 Taxas de fecundidade e de fertilidade (%) 

 

Ao longo do ensaio, foi feita a contagem de coelhas à IA, as positivas à palpação e as 

que pariram e assim foram calculadas as taxas de fecundidade e de fertilidade, que são 

apresentadas na Tabela 28. 

Para o efeito do tratamento, não se obtiveram diferenças estatisticamente significativas 

(P>0,05) para o parâmetro fertilidade (apenas esta foi analisada estatisticamente). Para além 

disto, conseguimos observar que o tratamento B teve melhor taxa de fecundidade (99,05%) e 

melhor resultado de fertilidade (92,37%) em relação aos tratamentos A e C, mas sem efeitos 

significativos. 
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Tabela 28 – - Efeito do ciclo nas taxas de fecundidade (%) e de fertilidade (%). 

Tratamento Ciclo  

 

 

Total dos ciclos 

1 2 3 

Efetivo à inseminação 

A 38 34 30 

B 38 35 30 

C 19 18 14 

Taxa de Fecundidade do ensaio  

A 38 (100%) 34 (100%) 28 (93,33%) 97,78% 

B 38 (100%) 34 (97,14 %) 30 (100%) 99,05% 

C 19 (100%) 17 (94,44 %) 14 (100%) 98,15% 

Taxa de Fertilidade do ensaio 

A 34 (89,47%) 32 (94,12%) 26 (86,67%) 90,09% 

B 36 (94,74%) 30 (85,71%) 29 (96,67%) 92,37% 

C 18 (94,74%) 14 (77,78 %) 13 (92,86%) 88,46% 

EPM1 2,69 3,58 3,19 3,01 

Valor de P 0,638 0,230 0,372 0,715 
1EPM: erro padrão da média; Diferenças estatísticas significativas para valores de P inferiores a 0,05 (P<0,05). 

3.3.2. Performances das ninhadas 

3.3.2.1 Peso Vivo, Variação de Peso e GMD das ninhadas  

 

Na Tabela 29, pode-se observar a evolução dos valores de peso vivo nas ninhadas, para 

os diferentes tratamentos e ciclos e se há interação entre tratamento e ciclo (Trat*Cicl).  

Pela análise da tabela, observamos que, para o efeito do tratamento, não se obtiveram 

diferenças estatisticamente significativas (P>0,05) para qualquer variável de peso vivo, da 

variação de peso e GMD das ninhadas. Os Gráficos 8,9 e 10, mostram que não houve variações 

numéricas entre os diferentes tratamentos, ou seja, em cada etapa do ensaio os três tratamentos 

apresentam pesos vivos, variações de peso e de GMD das ninhadas semelhantes. 

Quando analisamos o efeito do ciclo sobre o peso vivo, existem diferenças significativas 

entre ciclos em todas as variáveis de peso com P<0,05. Em relação ao parâmetro peso da 

ninhada, nas variáveis Parto e Depois da calibragem (4/5d), as ninhadas no 2ºciclo, têm um 

peso inferior aos 1º e 3º ciclos que não diferem entre si. Na variável Parto+19dias, verificou-se 

que as ninhadas no 3ªciclo, obtiveram um peso superior médio (3426g) em relação ao 2º ciclo, 

sendo que no 1ºciclo tiveram peso intermédio (3342g) e no 2ºciclo tiveram um peso inferior 

(3248g). Nas variáveis Parto+28d e Desmame (28d ou 35d), as ninhadas ao 2º ciclo tiveram um 

peso superior aos 1º e 3º ciclos que não diferem entre si. Nos parâmetros variação de peso e 
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GMD, os períodos 19d – 28d, 19d – 28/35d, 0d – 28/35d e 0d – 28d, as ninhadas tiveram valores 

superiores no 2ºciclo do que os outros ciclos, que não diferem entre si. 

Os melhores resultados do peso vivo no Parto e no Após calibragem (4/5 d), foram nos 

1º e 3º ciclo uma vez que coelhas foram inseminadas 11 dias após parto, permitindo a estas ter 

um período de descanso maior e menos exigente em comparação com o 2ºciclo, que resultou 

de uma gestação mais precoce e mais desgastante. No peso Parto+28d e variação de peso e 

GMD no período 0d-28d tiveram melhores resultados no 2ºciclo porque segundo a Tabela 25 

e o Gráfico 6, as coelhas do 1ºciclo para o 2º ciclo tiveram melhor condição corporal (menor 

variação de peso) no que resultou num maior crescimento nas ninhadas, no entanto acontece 

contrariamente no 3º ciclo. O peso das ninhadas aos 28 dias foi superior no 2º ciclo o que poderá 

ser resultado de um menor número de láparos desmamados neste ciclo. O peso ao desmame no 

2ª ciclo é superior porque foi resultado de um desmame mais prolongado. 

Gráfico 8- Evolução do peso vivo das ninhadas ao longo de todo o ensaio nos 3 tratamentos. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Parto Depois da calibragem (4/5 d) Parto+19 d Parto + 28d Desmame (28d ou 35d)

P
e

s
o

 v
iv

o
 d

a
s
 n

in
h

a
d

a
s
 
(g

)

Períodos do ensaio

Tratamento A Tratamento B Tratamento C



68 

 

Tabela 29- Efeito do tratamento e do ciclo no peso vivo (g), na variação de peso (g/dia) e no GMD nas ninhadas (g). 

 Tratamento Ciclo EPM1 P valor 

A B C 1 2 3 Trat Cicl Trat*Cicl 

Peso            

Parto 756 712 748 781a 645b 789ª 12,33 0,218 <0,0001 0,640 

Após calibragem 

(4/5 d) 

1245 1242 1278 1287a 1167b 1310ª 10,87 0,420 <0,0001 0,760 

Parto+19 d 3350 3343 3323 3342ab 3248b 3426ª 24,21 0,926 0,0271 0,652 

Parto + 28d 6718 6644 6808 6501b 7126a 6543b 51,02 0,456 <0,0001 0,786 

Desmame (28d ou 

35d) 

7701 7646 7819 6501b 10122a 6542b 124,41 0,488 <0,0001 0,776 

Variação de Peso           

0d – 4/5d 501,26 531,72 485,89 506,29 497,85 436,40 19,15 0,838 0,353 0, 176 

4/5d – 19d 2039,47 2068,87 2055,89 2054,74 2056,75 2045,18 31,65 0,969 0,990 0,983 

19d-28 d 3137,65 2943,89 3216,11 3099,22b 3789,32a 3080,07b 56,94 0,412 <0,0001 0,715 

19d – 28/35d 3137,65 2943,89 3216,11 3099,22b 6580,65a 3080,06b 137,41 0,727 <0,0001 0,917 

0d – 19d 2540,73 2600,58 2541,78 2561,03 2532,10 2363,16 45,28 0,92 0,212 0,359 

0d – 28d 5678,38 5544,47 5757,89 5660,25b 6327,62a 5224,52b 97,67 0,866 0,0001 0,527 

0d – 28/35d 5678,38 5544,47 5757,89 5660,25b 9043,36a 5224,52b 161,36 0,912 <0,0001 0,542 

GMD 

0d – 4/5d 100,25 106,34 97,18 101,26 100,70 88,57 3,82 0,836 0,377 0,180 

4/5d – 19d 145,68 147,78 146,85 146,77 148,55 147,94 2,09 0,963 0,943 0,980 

19d-28 d 348,63 327,10 357,35 344,36b 421,04a 342,24b 6,33 0,412 <0,0001 0,715 

19d – 28/35d 348,63 327,10 357,35 344,36b 738,93a 346,31b 15,12 0,690 <0,0001 0,914 

0d – 19d 133,72 136,87 133,78 134,79 134,77 125,71 2,26 0,916 0,231 0,347 

0d – 28d 202,80 198,02 205,64 202,15b 228,47a 188,55b 3,29 0,839 <0,0001 0,455 

0d – 28/35d 202,80 198,02 205,64 202,15b 261,19a 188,55b 4,10 0,876 <0,0001 0,463 
1EPM: erro padrão da média; Diferenças estatísticas significativas para valores de P inferiores a 0,05 (P<0,05). 

a, b, c – na linha, expoentes com letras diferentes significam valores diferentes
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Gráfico 9- Evolução da variação do peso das ninhadas ao longo de todo o ensaio nos diferentes tipos de 

tratamentos. 

Gráfico 10 - Evolução do ganho médio diário (GMD) das ninhadas nos diferentes tipos de tratamentos. 
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3.3.2.2 Peso médio, variação de peso médio e ganho de peso do láparo  

 

Na Tabela 30, podemos analisar a evolução dos valores de peso vivo médio do láparo, 

a variação de peso e o GMD, para os diferentes tratamentos e ciclos. 

Para o efeito do tratamento, não se obtiveram diferenças estatisticamente significativas 

(P>0,05) para o peso médio, para a variação de peso e para o GMD dos láparos. É de constatar 

que, não houve variações numéricas entre os diferentes tratamentos como se pode verificar no 

Gráficos 11,12 e 13, ou seja, em cada etapa do ensaio os três tratamentos apresentam pesos 

médios, variação de peso e GMD dos láparos semelhantes. 

Quando analisamos o efeito do ciclo sobre os parâmetros em estudo, existem diferenças 

significativas na maioria nas variáveis com P<0,05, exceto na variação de peso, no período 4/5d 

– 19d (P=0,280) que não houve efeito do ciclo. 

O peso do láparo ao parto no 2ª ciclo foi superior (+4,75g ou 8,14%) ao dos 1º e 3º ciclos 

que não diferiram entre si. Para o peso Depois da calibragem (4/5d), no 2º ciclo, o láparo teve 

pesos inferior ao dos 1º e 3º ciclos, que não diferem entre si. Para o peso ao Parto+19dias, o 

láparo no 1º ciclo teve um peso médio (323g) superior (+15,5g ou 5,04%) aos 2º (302g) e 3º 

(313g) ciclos, sendo que no 3º ciclo obteve um peso intermédio em relação aos outros ciclos. 

Nas variáveis Parto+28d e Desmame (28d ou 35d), o láparo no 2º ciclo teve um peso superior 

aos 1º e 3º ciclos que também diferem entre si, sendo que o 3º ciclo teve peso médio mais baixo.  

Em análise do efeito do ciclo na variação de peso, o período 0d-4/5d, o láparo teve 

valores superiores (+17,75g ou 18,68%) no 1ºciclo em relação aos outros ciclos, que diferem 

entre si, sendo que o 2ºciclo, obtive piores resultados. No período 0d-19d, o láparo teve valores 

superiores (+34,37g ou 14,96%) no 1ºciclo do que nos restantes ciclos, que não diferem entre 

si. Nos períodos 19d – 28d, 19d – 28/35d, 0d – 28/35d e 0d – 28d apresentam valores superiores 

no 2ºciclo em relação aos outros ciclos. Em relação ao efeito do ciclo no GMD no láparo, para 

os períodos 0d-4/5d, 4/5d-19d, 0d-19d, o láparo tende a ter GMD superiores no 1º e 3ºciclos e 

a terem pesos inferiores no 2º ciclo. Nos períodos 19d-28d e 19d-28/35d, o láparo teve 

crescimentos maiores no 2ºciclo em relação aos outros ciclos, que não diferem entre si. Por fim 

nos períodos 0d-28/35d e 0d-28d, o láparo cresceu mais no 2º ciclo do que nos outros ciclos, 

que diferem entre si, sendo o 3ºciclo que obteve piores resultados.  

Os resultados analisados tiveram a influência das diferentes durações do ciclo produtivo 

em cada ciclo. No Parto obteve-se maiores pesos no 2ºciclo pois segundo a Tabela 31 este ciclo 

teve baixa prolificidade (menor número de láparos nascidos totais e vivos) em relação às 
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ninhadas dos outros ciclos. O Peso médio (depois da calibragem (4/5d) e Parto+19d), a variação 

do peso médio (0d-4/5d e 0d-19d) e o GMD (0d-4/5d, 4/5d-19d e 0d-19d) obtiveram melhores 

crescimentos e pesos no 1º ciclo uma vez que coelhas foram inseminadas 11 dias após parto, 

permitindo a estas ter um período de descanso maior e menos exigente em comparação com o 

2ºciclo. Ao Desmame (28d ou 35d), obtiveram melhores pesos no 2º ciclo pois o desmame foi 

realizado aos 35 dias e nos outros ciclos foi feito aos 28 dias, o láparo teve mais tempo com a 

coelha mãe e o que resultou o seu aumento de peso. Na variável Parto+28d e nos períodos 0d – 

28d da variação de peso e GMD, mostram que o 2ºciclo teve melhores resultados porque 

segundo a Tabela 25 e o Gráfico 6, as coelhas do 1ºciclo para o 2º ciclo tiveram melhor 

condição corporal (menor variação de peso) no que resultou num maior crescimento nos 

láparos, no entanto acontece contrariamente no 3º ciclo.  

Gráfico 11- Evolução do peso médio do láparo ao longo de todo o ensaio nos diferentes tipos de tratamento. 
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Tabela 30– Efeito do tratamento e do ciclo no peso médio (g), na variação de peso (g/d) e no GMD do láparo. 

 

 
Tratamento Ciclo EPM1 P valor 

A B C 1 2 3 Trat Cicl Trat*Cicl 

Peso Médio 

Parto 

 

58 60 62 58,5b 63,1a 58,2b 0,59 0,086 <0,0015 0,248 

Depois da 

calibragem (4/5d) 

115 115 118 123a 106b 119a 1,01 0,376 <0,0001 0,731 

Parto+19d 314 315 310 323a 302b 313ab 2,07 0,671 0,0003 0,608 

Parto + 28d 631 630 635 631b 662a 603c 4,23 0,894 <0,0001 0,763 

Desmame (28d 

ou 35d) 

730 

 

730 730 

 
631b 957a 602c 11,41 0,997 <0,0001 0,606 

Variação de Peso Médio 

0d – 4/5d 62,75 64,22 66,77 64,58a 40,42c 53,24b 1,63 0,831 <0,0001 0,100 

4/5d – 19d 199,31 200,51 198,87 199,57 191,33 187,61 2,95 0,989 0,280 0,989 

19d-28 d 304,33 290,50 313,42 302,75b 352,29a 285,04b 5,05 0,493 <0,0001 0,675 

19d – 28/35d 304,33 290,50 313,42 302,75b 620,08a 285,04b 12,97 0,799 <0,0001 0,951 

0d – 19d 262,06 264,73 265,64 264,14a 229,77b 229,77b 4,27 0,976 0,0009 0,271 

0d – 28d 566,38 555,24 579,06 566,89a 578,91a 494,52b 9,09 0,825 0,0009 0,392 

0d – 28/35d 566,38 555,24 579,06 566,89b 843,56a 494,52c 14,86 0,893 <0,0001 0,523 

GMD           

0d – 4/5d 11,97 11,73 12,01 12,92a 10,58b 12,22a 0,22 0,845 <0,0001 0,870 

4/5d – 19d 13,85 13,93 13,37 14,25a 13,04b 13,86b 0,16 0,414 0,008 0,832 

19d – 28 d 33,81 34,28 34,82 33,63b 39,14a 31,67b 0,56 0,493 <0,0001 0,675 

19d – 28/35d 35,67 34,80 36,14 34,80b 40,26a 32,05b 0,43 0,363 <0,0001 0,812 

0d – 19d 13,41 13,41 13,05 13,90a 12,52b 13,44a 0,11 0,402 <0,0001 0,469 

0d – 28d 20,23 20,46 20,68 20,45b 21,37a 19,43c 0,15 0,753 <0,0001 0,723 

0d – 28/35d 20,23 20,46 20,68 20,45b 25,36a 19,43c 0,27 0,890 <0,0001 0,949 
1EPM: erro padrão da média; Diferenças estatísticas significativas para valores de P inferiores a 0,05 (P<0,05). 

a, b, c – na linha, expoentes com letras diferentes significam valores diferentes
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Gráfico 12 - Evolução da variação do peso médio do láparo ao longo de todo o ensaio nos diferentes tipos de 

tratamento. 

Gráfico 13- Evolução do ganho médio diário (GMD) do láparo nos diferentes tipos de tratamentos. 
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3.3.2.3 Tamanho das ninhadas 

 

Com a Tabela 31, podemos analisar o tamanho da ninhada registado nos dias das 

pesagens, o efeito para os diferentes tratamentos e ciclos e se há interação entre tratamento e 

ciclo (Trat*Cicl).  

Para o efeito do tratamento, não se obtiveram diferenças estatisticamente significativas 

(P>0,05) para o tamanho das ninhadas nas diferentes fases do ciclo.  

Quando analisamos o efeito do ciclo sobre o peso vivo, existem diferenças significativas 

entre ciclos, em todas as variáveis (P<0,0001). Todas as variáveis menos na variável Parto, 

apresentam tamanhos nas ninhadas superiores nos 2º e 3º ciclos, que não diferem entre si, ao 1º 

ciclo. Em relação à variável Parto, apresenta tamanhos superiores nos 1º e 3º ciclo, que não 

diferem entre si, ao 2º ciclo. 

No Parto obteve-se maus resultados no 2ºciclo pois este ciclo teve baixa prolificidade 

(menor número de láparos nascidos totais e vivos) em relação às ninhadas dos outros ciclos. 

Por isto, neste ciclo foi necessário a transferência de láparos de outras ninhadas fora do ensaio, 

para repor o tamanho da ninhada com 11 láparos. O maneio da exploração inclui fazer 

calibragens (a partir dos 4/5 dias após o parto) em cada ciclo, ou seja, os láparos mortes e 

eliminados foram substituídos por láparos provenientes de ninhos volantes (láparos adotados) 

ou outras ninhadas, para equilibrar e homogeneizar as ninhadas por isso é que entre tratamentos 

e ciclos, o tamanho é semelhante.  

3.3.2.4 Taxa de mortalidade dos láparos  

 

A Tabela 32 refere-se a taxa de mortalidade dos láparos, entre períodos do ciclo 

produtivo e o efeito dos diferentes tratamentos e ciclos neste parâmetro. 
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Tabela 31-Efeito do tratamento e do ciclo no tamanho (número) das ninhadas. 

Tratamento Ciclo EPM1 P valor 

A B C 1 2 3 Trat Cicl Trat*Ci

cl 

Parto 

Nº de Láparos totais 13,88 13,13 13,04 14,43a 11,19b 14,44a 0,25 0,259 <0,0001 0,374 

Nº de Láparos vivos 13,44 12,18 12,52 13,49a 10,58b 13,78a 0,24 0,168 <0,0001 0,419 

Nº Láparos deixados à calibragem 

10,82 10,81 10,81 10,45b 11,00a 11,00a 0,03 0,980 <0,0001 0,999 

Parto+19 dias 

Nº de láparos 10,69 10,62 10,75 10,36b 10,77a 10,94a 0,04 0,433 <0,0001 0,893 

Tamanho total da 

ninhada 

11,21 11,37 11,08 10,74b 11,33a 11,61a 0,06 0,117 <0,0001 0,119 

Desmame (28 ou 35d) 

 Nº de láparos 

desmamados 

10,57 10,48 10,71 10,30b 10,60a 10,87a 0,05 0,227 <0,0001 0,930 

Tamanho total da 

ninhada 

11,31 11,51 11,18 10,76b 10,57a 11,67a 0,06 0,106 <0,0001 0,145 

1EPM: erro padrão da média.; Valores na mesma linha com letras diferentes diferem significativamente (P<0,05). 

a, b, c – na linha, expoentes com letras diferentes significam valores diferentes 
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Tabela 32- Efeito do tratamento e do ciclo na taxa de mortalidade (%) nas ninhadas. 

 Tratamento Ciclo EPM1 P valor 

A B C 1 2 3 Trat Cicl Trat*Cicl 

Parto 5,89 6,60 3,39 6,62 5,11 4,14 0,78 0,323 0,457 0,220 

0d – 4/5d 1,55 2,64 1,62 1,79 1,01 3,01 0,31 - - 0,008 

4/5d – 19d 2,52 2,72 1,09 2,42 1,75 2,16 0,31 0,149 0,687 0,688 

0d – 19d 3,17 4,40 2,19 2,40b 2,63ab 4,73a 0,37 0,069 0,003 0,082 

19d – 28/35d 0,73 1,05 0,75 0,25b 1,81a 0,47b 0,19 0,712 0,003 0,457 

0d – 28/35d 3,92 5,43 2,92 2,67 4,44 5,16 0,42 0,071 0,053 0,147 

1EPM: erro padrão da média.; Valores na mesma linha com letras diferentes diferem significativamente (P<0,05). 

a, b, c –  na linha, expoentes com letras diferentes significam valores diferentes. 

 

Verificou-se que houve interação entre tratamento e ciclo para o período 0d-4/5d com 

P=0,008 e segundo a Tabela 35, há maior taxa de mortalidade no tratamento B (4,89%), no 3º 

ciclo e menor taxa no tratamento C (0%), no 2º ciclo do ensaio. 

 

Tabela 33- Efeito do tratamento por ciclo na taxa de mortalidade das ninhadas no período 0d-4/5d (%). 

 Tratamento A Tratamento B Tratamento C EPM1 P valor 

1ºCiclo  2,49 1,82 1,06 0,506 0,585 

2ºCiclo  1,82 1,21 0 0,364 0,201 

3ºCiclo  0,35c 4,89a 3,79b 0,726 0,013 

1EPM: erro padrão da média.; Valores na mesma linha com letras diferentes diferem significativamente (P<0,05).~ 

a, b, c – na linha, expoentes com letras diferentes significam valores diferentes. 
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Segundo a Tabela 32 e o Gráfico 14, em todos as fases do ensaio, o tratamento B 

mostrou ter piores taxas de mortalidade em relação aos outros tratamentos, apesar não haver 

diferenças significativas e o tratamento C teve melhor taxa de sobrevivência nas ninhadas. Pela 

análise da tabela, para o efeito do ciclo, obtiveram diferenças estatisticamente significativas nos 

períodos 0d-19d e 19d-28/35d com P=0,003. No período 0d -19d, o 3ºciclo (4,73%), 

apresentava uma mortalidade superior aos outros ciclos, sendo que o 2ºciclo tem taxas 

intermédias. No período 19d-28/35d, o 2ºciclo (1,81%) tem mortalidade superior em relação 

aos outros ciclos que não diferem entre si uma vez que no 2ºciclo, uma vez que as coelhas neste 

ciclo, tiveram desgaste produtivo que influenciou a produção de leite e consequentemente a 

sobrevivência dos láparos. 

Gráfico 14- Evolução da taxa de mortalidade das ninhadas ao longo de todo o ensaio nos diferentes tipos de 

tratamentos. 

3.3.3 Performances das ninhadas controladas ao nascimento 

A Tabela 34 e o Gráfico 15, referem-se à análise estatística dos láparos das 15 ninhadas, 

indicando alguns parâmetros relativos aos diferentes tratamentos e ciclos. Não houve interação 

entre tratamento e ciclo (Trat*Cicl). No entanto, existem diferenças estatisticamente 

significativas (P<0,001) entre tratamentos, sendo que o tratamento C tive maior peso médio (g) 

(+4,065g ou 7,08%) do que os tratamentos A e B que não diferem entre si. Uma possível 
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Tabela 34 - Efeito do tratamento e do ciclo no peso médio dos láparos ao nascimento (g). 

 Tratamento Ciclo EPM1 P valor 

A B C 1 2 3 Trat Cicl 

Contagem Total  208 192 189 201 189 199 - - - 

Peso médio (g) 57,42b 57,41b 61,48a 59,03 58,41 58,69 0,43 <0,0001 0,841 

Peso máximo (g) 81,00 84,00 82,00 84,00 81,00 82,00 - - - 

Peso mínimo (g) 29,00 33,00 35,00 34,00 33,00 29,00 - - - 

Desvio padrão 10,97 9,92 10,12 10,28 10,75 10,58 - - - 

Contagem média 13,87 12,80 12,60 13,40 12,60 13,27 - - - 
1EPM: erro padrão da média.; Valores na mesma linha com letras diferentes diferem significativamente (P<0,05). 

a, b, c – na linha. expoentes com letras diferentes significam valores diferentes. 

 

 

 

 

Gráfico 15- Valores do peso médio, máximo e mínimo dos láparos ao nascimento, nos diferentes tratamentos. 
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ao ensaio, ou seja, a sua utilização trouxe até algum prejuízo, pois teremos de somar o custo de 

mão de obra necessário para a sua distribuição. 

Tabela 35- Rendimento económico da aplicação da suplementação no ensaio. 

Receitas Despesas Rendimento Índice 

Peso médio da 

ninhada ao 

desmame/ 

coelha 

inseminada 

(kg) 

Valor da 

ninhada 

(€) 

Quantidade 

SA/coelha 

(kg) 

Preço SA 

(€/kg) 

Custo SA (€) Receitas- 

Despesas (€) 

A 5,93 13,64 0,3 0,959 0,29 13,36 95,8 

B 6,03 13,87 0,3 1,47 0,44 13,43 96,3 

C 6,06 13,95 0 0 0 13,95 100 

Por questões logísticas no ensaio não foi controlada a ingestão de alimento. Assim, não 

sabemos se a suplementação altera a ingestão de alimento concentrado e caso isso ocorra os 

resultados económicos poderão ser alterados. 

A aplicação do SA poderá ser mais vantajosa em animais com idade mais avançada ou 

mais nova (menos produtivos) ou quando a dieta principal não tem nutrientes necessários para 

as performances da coelha ou quando a dieta base é mais pobre. 
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CAPÍTULO IV - CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS 

Com a realização deste ensaio experimental, podemos concluir que a adição de 

suplementos alimentares praticamente não teve efeito sobre as performances produtivas das 

coelhas e das respetivas ninhadas, exceto no parâmetro do peso vivo das coelhas no Parto+2dias 

que melhorou no tratamento B. Observamos também diferenças numéricas, mas sem 

significado estatístico, com melhores resultados para os tratamentos A e B, na variação de peso 

vivo e no peso médio das coelhas ao longo do ensaio. 

Verificamos que houve diferenças significativas nos resultados entre ciclos, sendo que 

as coelhas recuperam mais peso no 3ºCiclo (+192g), as ninhadas tiveram um peso superior no 

2ºCiclo (+604g ou 9,26%) e os láparos obtiveram pesos vivos superior ao parto e ao desmame 

no 2º Ciclo. Em relação às performances das ninhadas controladas ao nascimento, houve 

diferenças significativas tendo o tratamento C maior peso médio do láparo (61,48g).  

Como não houve efeito digno de nota, dos suplementos alimentares nas coelhas e nas 

respetivas ninhadas e se verificou que o tratamento controlo não teve diferenças numéricas em 

relação aos outros tratamentos, supõe-se que a dieta base seja já completa e que fornece 

elementos nutricionais suficientes para o equilíbrio fisiológico das coelhas. A dieta base usada 

na exploração durante o ensaio, era uma dieta muito energética e com alguns aditivos e 

suplementos já incorporados, o que pode ter mascarado o efeito da suplementação 

complementar. Possivelmente usando um alimento base mais pobre possa compensar a 

suplementação. 

A utilização dos suplementos alimentares neste ensaio e nas condições em que foi 

realizado, mostrou não haver vantagens económicas na sua aplicação. Consideramos que a sua 

utilização, possa ser mais vantajoso em coelhas com idade mais avançada (depois do sétimo 

parto) que têm um maior desgaste fisiológico ou em coelhas mais novas de primeiro ou segundo 

parto que, para além das necessidades de conservação e produção, ainda têm necessidades de 

crescimento. 
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