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RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo avaliar o nível do bem-estar animal de coelhos de 

engorda (BEACE) em exploração e matadouro e identificar os parâmetros que necessitam de 

ser melhorados nesta temática. A avaliação foi realizada através da aplicação do protocolo do 

Welfare Quality® (WQ®) de BEACE em 12 explorações de coelhos de engorda. 

Posteriormente, foi feito o acompanhamento do abate em matadouro dos coelhos avaliados nas 

explorações. Desta forma, foi possível complementar a avaliação de BEA das explorações, 

através da avaliação das lesões podais nas carcaças, assim como as rejeições parciais e totais 

das mesmas. Adicionalmente, foram definidos critérios e parâmetros para determinar o nível 

de bem-estar animal (BEA) em matadouro.  

Em relação à avaliação de BEACE nas explorações visitadas, todas apresentaram um nível 

“Aceitável” com média de 25,7 pontos. Constatou-se que os critérios de BEACE com menor 

pontuação foram o de boa alimentação e o de boa saúde. Esta pontuação deveu-se 

principalmente à densidade das jaulas (<500cm2/coelho) e ao número de lesões, nomeadamente 

lesões podais e feridas no corpo (>1%). Adicionalmente, observaram-se casos de doença, 

nomeadamente alterações respiratórias (> 2 jaulas) e dermatofitoses (>1%). 

No que refere à classificação de BEACE nos matadouros avaliados, todos apresentaram 

um nível “Aceitável” com média de 27,1 pontos. No seguimento desta classificação, 

identificaram-se como principais critérios a melhorar o transporte, a manipulação antes do abate 

(inadequada >1%) e os procedimentos de insensibilização elétrica e de sangria (incorreto >5%). 

Associado a estes critérios, verificou-se que o tipo de formação dos funcionários pode ter tido 

influência na forma como os animais são descarregados e manipulados antes do abate. 

A aplicação do protocolo de BEACE, constitui uma ferramenta de elevada importância 

para os operadores económicos das explorações e matadouros, permitindo a identificação e 

classificação comparativa dos principais problemas de bem-estar e a avaliação do efeito da 

implementação de medidas corretivas ao longo do tempo.  

 

Palavras-chave: Bem-estar animal, coelhos de engorda, Welfare Quality®, produção de 

coelhos, matadouro. 
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ABSTRACT 

The present work aims to evaluate the level of welfare in farms and slaughterhouses of 

growing rabbits, identifying the parameters which needs to be improved in this issue. The 

evaluation was performed through the application of the Welfare Quality® protocol in growing 

rabbits on 12 intensive farms. The slaughter of the evaluated rabbits on farms was subsequently 

monitored to complement the welfare assessment of the holdings, by assessing the foot lesions 

on the carcasses as well as the partial and total rejections of the same ones. In addition, criteria 

and parameters were defined to determine the level of animal welfare in a slaughterhouse.  

In relation to the evaluation of animal welfare in the visited farms, all had an "Acceptable" 

level with 25,7 points. It was found that the criteria for animal welfare with lower scores were 

good housing and good health. This score was mainly due to the stocking density 

(<500cm2/rabbit) and the number of injuries, namely foot and body injuries (>1%). In addition, 

there were cases of disease, mostly respiratory diseases (> 2 cages) and dermatophytosis (>1%).  

Regarding the classification of animal welfare in the evaluated slaughterhouses, all had an 

"Acceptable" level with 27,1 points. Following this classification, the main criteria identified 

to be improved were: transportation, handling before slaughter (incorrect >1%), and procedures 

for electrical stunning and bleeding (incorrect >5%). Associated with these criteria, it has been 

found that the type of employees training could have an influence on the way animals are 

unloaded and handled prior to slaughter. 

The application of the animal welfare protocol for growing rabbits is a very important tool 

for the economic operators of farms and slaughterhouses, allowing the identification and 

comparative classification of the main welfare problems and the evaluation of the 

implementation effect of the corrective measures over time. 

 

Key words: Animal welfare, growing rabbits, Welfare Quality®, intensive rabbit system, 

slaughterhouse. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
No sentido de compreender o conceito de bem-estar animal (BEA), a OIE (World 

Organisation for Animal Health, 2008) defende que um bom nível de bem-estar existe quando 

o animal está saudável, confortável, bem nutrido, seguro, capaz de expressar um 

comportamento inato sem sofrimento, dor, medo ou angústia.  

Nas últimas décadas, o BEA tem suscitado uma preocupação crescente por parte da 

sociedade. A produção intensiva animal tem promovido escolhas de consumo mais conscientes, 

devido ao impacto ambiental e ao sofrimento desnecessário dos animais. Neste sentido, a 

Comissão Europeia realizou um estudo inquirindo 27.672 consumidores europeus, dos quais 

94% afirmaram que é importante defender o BEA nas explorações, 64% declararam que 

gostariam de obter mais informações acerca das condições em que os animais são criados, e 

59% mencionaram estar dispostos a pagar mais por produtos que respeitem o BEA 

(Eurobarometer, 2016). 

Atualmente, a indústria de produção de carne de coelho enfrenta dificuldades estruturais, 

tendo reduzido o seu consumo em 16% nos últimos 10 anos (ASPOC, 2018). Este fato pode 

estar associado à preocupação dos consumidores pelo BEA, pois apesar das qualidades 

nutricionais da carne de coelho, houve um aumento da ideia do coelho como animal de 

estimação (APN, 2019).  

Em virtude dos fatos mencionados, o BEA deve ser encarado como um fator 

potencializador de qualidade e, por vezes, mesmo de quantidade do produto final (CAP, 2006). 

Para além disto, o fato de existirem poucos estudos em bem-estar animal de coelhos de engorda 

(BEACE), comparativamente a outras espécies, motivou a realização do presente estudo no 

sentido de identificar os principais problemas nas explorações e nos matadouros.  

No sentido de responder às exigências do consumidor e de melhorar as condições de BEA, 

foi elaborado a nível europeu o protocolo de bem-estar animal em coelhos de engorda Welfare 

Quality® (2018). Este protocolo consiste na análise de inúmeros parâmetros de BEACE em 

exploração, os quais estão agrupados em princípios gerais de BEA relacionados com a 

alimentação, o alojamento, a saúde e o comportamento apropriado.  

Adicionalmente, foi acompanhado o abate do mesmo lote avaliado na exploração, que 

constituiu uma ferramenta indispensável a dois níveis: avaliação de procedimentos no 

matadouro que podem comprometer o BEA (descarga, manipulação dos animais antes da 
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insensibilização e procedimentos de insensibilização elétrica e de sangria); e avaliação de lesões 

na inspeção post-mortem, que foi um complemento à avaliação efetuada na exploração (doenças 

e lesões) e no matadouro (traumatismos). 

Por conseguinte, é possível dar a conhecer aos operadores económicos o nível de BEACE 

nas explorações e nos matadouros, para que seja possível a implementação de medidas com o 

objetivo de melhorar os parâmetros com pontuação mais baixa. 

 

 Objetivos: 

- Aplicação do protocolo de BEACE Welfare Quality® (2018) em explorações de coelhos 

de engorda em Portugal; 

- Elaboração e aplicação de um protocolo de BEACE em matadouro de coelhos de engorda; 

- Avaliação da relação entre as variáveis de BEACE e causas de rejeições parciais/totais 

avaliadas no exame post-mortem no matadouro. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
2.1. O Coelho 

O coelho de engorda é um mamífero herbívoro monogástrico da Ordem Lagomorfa, o qual 

é descendente do coelho silvestre europeu, Oryctolagus cuniculus cuniculus pertencente à 

família Leporidae. No seu habitat natural é um animal sociável, essencialmente noturno, e 

escava buracos no solo onde passa a maior parte do dia ao abrigo dos predadores (Venâncio et 

al., 2007). 

2.1.1.  Comportamento 

Como o coelho é uma presa, quando é manipulado precisa de se sentir seguro. Por 

este motivo, Busseth & Saunders (2015) sugerem que é muito importante não manipular 

estes animais pelas orelhas ou pela nuca.  

a) Necessidades comportamentais e bem-estar 

É necessário distinguir necessidades essenciais de necessidades 

comportamentais. As necessidades essenciais são necessárias para a sobrevivência dos 

animais (alimentação, abeberamento, entre outros). Enquanto que, as necessidades 

comportamentais estão relacionadas com a conduta inata dos animais (socialização, entre 

outros). Ambas são importantes para uma vida satisfatória e, na natureza, ambas são 

asseguradas (Busseth & Saunders, 2015). 

No sentido de compreender as necessidades de bem-estar dos coelhos, é 

necessário conhecer-se alguns dos seus hábitos de vida. Por conseguinte, na natureza, o 

coelho constrói tocas e túneis para se poder esconder dos predadores e de possíveis 

ameaças. Os coelhos são animais silenciosos e não mostram sinais de fome e de 

desconforto, o que se deve ao fato de terem muitos “inimigos”, por isso sentem-se 

assustados perante situações novas. Muitas vezes, o comportamento de defesa do coelho 

é confundido com agressividade. Ao ser uma presa, quando se sente ameaçado, adota 

formas de defesa que podem ser a imobilização, a fuga, e em último caso o ataque como 

forma de resposta ao perigo e ao desconforto. Nas explorações, quando não conseguem 

viver e satisfazer as suas necessidades naturais, sentem-se impedidos de ter uma vida 

normal/equilibrada, tentando lidar com uma vida sem estímulos, o que os pode levar a 

manifestar comportamentos anormais. Morder objetos/jaula, cavar constantemente num 

canto da jaula e andar em círculos na jaula são alguns dos exemplos deste tipo de 
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comportamentos, os quais muitas vezes passam despercebidos, uma vez que são 

considerados como normais pelos tratadores. Desta forma, podem cessar os cuidados 

pessoais e de higiene, podendo mesmo realizar comportamentos como a tricofagia. Neste 

âmbito, é necessário saber distinguir comportamentos normais de anormais (Busseth & 

Saunders, 2015). 

b) Aprendizagem 

Os coelhos têm capacidade de aprender por associação com o passado. Se um 

coelho se esconde no canto da jaula quando alguém se aproxima, pode ser devido a 

experiências desagradáveis relacionadas com o maneio. Este tipo de aprendizagem está 

relacionado com o condicionamento clássico, em que o coelho aprende por associação de 

dois eventos correlacionados entre si. O ser humano também aprende por este método, 

como por exemplo quando associa um cheiro a uma emoção intensa. Para além disso, os 

coelhos também aprendem através do condicionamento operante, pois dispõem da 

capacidade de aprender e executar respostas específicas pela associação de um reforço 

positivo ou negativo. Na maioria das situações, o coelho acaba por se render assumindo 

um desamparo aprendido, uma vez que se habitua a não ter como escapar ou adota uma 

postura imóvel como resposta (Busseth & Saunders, 2015). 

2.1.2. Digestão e nutrição 

O coelho é um herbívoro altamente especializado, sendo um fermentador 

monogástrico. A fisiologia do coelho permite-lhe explorar de forma eficiente proteínas 

dietéticas de baixa qualidade, através da reciclagem por fermentação no ceco de secreções 

endógenas de proteínas e de células epiteliais descamadas do intestino delgado (Carabaño 

& Piquer, 1998). 

A digestão do coelho inicia-se com enzimas e ácido gástrico. Antes de prosseguir 

para o intestino delgado, fração digerível da fibra é separada da fração não digerível, tendo 

destinos diferentes. A fração não digerível segue para o cólon, juntamente com outros 

materiais que o coelho possa ter ingerido (exemplo: plástico). A fração digerível segue para 

o ceco, onde são adicionadas bactérias, minerais e vitaminas que vão contribuir para a 

fermentação, originando-se bolas com muco antes da cecotrofia. Posteriormente, o coelho 

ingere estas bolas (ricas em proteínas e nutrientes essenciais) diretamente do ânus. Desta 

forma, o coelho realiza uma digestão mais eficiente da sua alimentação (Busseth & 

Saunders, 2015). 
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2.1.3. Principais doenças 

Existem muitos sinais que podem indicar que o coelho não está de boa saúde, tais 

como: apatia, agressividade e nervosismo, isolamento social, imobilidade, alteração nas 

fezes, diminuição de apetite, manifestação de desconforto ao deitar-se, alopecia ou prurido, 

pelo húmido, hematúria, diminuição de peso, polidipsia, paralisia, diarreia, espirros, 

dilatação abdominal, dispneia, convulsões, fraturas, stresse térmico, entre outros. Alguns 

destes sinais podem indicar a presença de uma ou várias doenças nos coelhos. Destacam-se, 

de forma sucinta, a seguir os principais e mais comuns sinais/doenças em cunicultura 

(Busseth & Saunders, 2015): 

- Diarreia: pode resultar de uma alimentação inadequada e/ou pode estar associada a 

infeções por parasitoses intestinais, das quais a Coccidiose é a mais frequente, estando 

associada a casos de má higiene da exploração. Os sinais mais comuns são a diarreia, a 

dilatação abdominal, a perda de peso e letargia (Busseth & Saunders, 2015). 

- Alterações respiratórias: a maioria dos problemas respiratórios em cunicultura são 

provocados pela bactéria Pasteurella multocida. Para além disso, existem outras bactérias 

também relevantes neste tipo de alterações, nomeadamente Bordetella bronchiseptica, 

Staphylococcus aureus, Maraxella catarhalis e Mycoplasma pulmonis. São encontradas 

nas vias aéreas de coelhos aparentemente saudáveis, que podem originar uma infeção 

grave no trato respiratório superior de coelhos imunologicamente debilitados devido a 

problemas físicos ou stresse. Os surtos são contagiosos e ocorrem com maior frequência 

em cuniculturas com condições deficientes de ventilação. Os sinais mais frequentes são 

espirros/tosse, corrimento nasal e ocular (Busseth & Saunders, 2015). 

- Dermatofitoses: a mais comum é designada de “Tinha”, em que os agentes causadores 

mais comuns são os fungos Trichophyton mentagrophytes e Microsporum canis. Surgem 

em ambientes com humidade relativa elevada, alterações de temperatura, contacto com 

solos contaminados, má higiene, falta de vitamina A, entre outros. Os coelhos apresentam 

queda de pelo, lesões localizadas no nariz, orelhas, face ou extremidades, circulares com 

eritema, com superfície áspera e seca (White et al., 2002). Os animais imunodeprimidos 

são considerados mais suscetíveis à infeção (Dey et al., 2016) 

- Sarna: a mais frequente é provocada pelos agentes Psoroptes cuniculi, sendo este o 

mais comum, e Cheyletiella parasitivorax. As mais raras são provocadas pelos agentes 

Sarcoptes scabiei var. cuniculi, Demodex cuniculi e Notoedres cati var. cuniculi (Sant 
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and Rowland, 2009). A sarna psoróptica ocorre no interior do ouvido do coelho e origina 

prurido, podendo ser visíveis crostas na parte externa do pavilhão auricular. Em fase mais 

avançada pode originar surdez e dor, podendo o coelho deixar de se alimentar (Wall & 

Shearer 2001; Swarnakar et al., 2014). 

- Mixomatose: é uma doença infeciosa de origem viral, a qual também pode ser 

transmitida por artrópodes que são vetores (mosquitos, ácaros, pulgas, piolhos e moscas). 

Provoca febre, descarga ocular serosa e blefaroconjuntivite com descarga mucopurulenta 

e edema, nódulos subcutâneos no nariz, lábios, orelhas e genitais (Andrade et al., 2002). 

- Abcessos: os mais comuns e visíveis são os cutâneos. Quando estes roturam, originam 

infeções ou doenças subjacentes levando à formação de abcessos internos e externos. Em 

carcaça podem ser confundidos com tumores, uma vez que o conteúdo das lesões 

purulentas, nos coelhos, é muito espesso (Busseth & Saunders, 2015). 

- Pododermatite: este tipo de lesões surge no seguimento de condições de alojamento 

inadequadas. Alguns dos primeiros sinais são a alopecia e eritema. Quando não se trata o 

coelho, estes sentem dor e a infeção pode atingir o osso subjacente, podendo em fase mais 

avançada originar septicemia. Na natureza, as patas dos coelhos afundam no solo macio, 

mantendo o contacto com a superfície e evitando pressões inadequadas. Em exploração, 

os coelhos estão alojados em jaulas com superfícies duras e com pouco espaço para se 

movimentarem, o que os torna mais vulneráveis a lesões nas patas. Desta forma, existe 

uma sobrecarga maior o que origina uma maior pressão promovendo o aparecimento de 

lesões nas patas (Busseth & Saunders, 2015). 

2.2. Bem-estar animal 
 

A forma como os animais são tratados durante a sua vida, o pré-abate e o método de 

atordoamento referem-se à questão do bem-estar animal (Regan, 1990, Fraser, 2008). 

Neste âmbito, a temática do bem-estar animal (BEA) abrange variadíssimas espécies 

pecuárias, existindo várias definições, pelo que se irão abordar aquelas que forem consideradas 

mais relevantes. Adicionalmente, é importante expor de forma sucinta a importância do BEA 

no consumo e na produção, assim como a legislação existente no que refere à exploração, ao 

transporte e ao matadouro. 

2.2.1. Definição 

As primeiras bases teóricas formuladas relativamente ao BEA tiveram início em 

1964, no Reino Unido, através de reportagens realizadas pela jornalista Ruth Harrison, as 
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quais deram origem ao livro “Animal Machines”. Neste seguimento, em 1965, o Parlamento 

Britânico estabeleceu o Comité de Brambell com o objetivo de tratar questões relacionadas 

com as condições de exploração dos animais. Consequentemente, no mesmo ano, foi 

publicado o relatório de Brambell intitulado “Report of the Technical Committee to Enquire 

into the Welfare of Animals kept under Intensive Livestock Husbandry Systems”. Neste 

relatório foram apresentadas as primeiras diretrizes associadas às condições mínimas de 

BEA, que deveriam ser asseguradas na produção animal, conhecidas como “as cinco 

liberdades de Brambell” (liberdade de o animal se “virar”, “deitar”, “levantar”, “esticar os 

membros” e de “cuidar do seu próprio corpo”). Posteriormente, em 1979, as referidas 

liberdades foram reformuladas pelo Conselho para o Bem-Estar dos Animais de Produção 

(Farm Animal Welfare Council, FAWC) (Ceballos & Sant’Anna, 2018). 

Tendo em conta a evolução histórica do conceito de BEA, o mesmo foi definido 

como a qualidade de vida que engloba a saúde, a felicidade e a longevidade (Tannenbaum, 

1991; Fraser, 1995). Barry Hughes (1976) definiu o BEA como um estado de completa 

saúde física e mental, em que o animal está em harmonia com o ambiente que o rodeia. 

Posteriormente foi definido como a capacidade em o animal se adaptar ao seu meio ambiente 

(Broom, 1986). Segundo a OIE (World Organisation for Animal Health, 2008), o BEA está 

relacionado com a maneira como o animal lida com as condições em que vive, em que um 

bom nível de BEA significa que que o animal está saudável, confortável, bem nutrido, 

seguro, capaz de expressar um comportamento inato sem sofrimento, dor, medo ou angústia.  

Autores, como Fraser & Ducan (1997), definiram a perspetiva sobre o BEA como 

sendo subjetiva no que refere ao estado afetivo, ao sofrimento e a sentimentos de satisfação. 

Neste sentido, surgiram medidas comportamentais indiretas para analisar a preferência do 

animal, os comportamentos anormais, a comunicação animal (vocalizações), entre outros. 

Segundo esta perspetiva, o BEA é definido tendo em conta o crescimento e o 

desenvolvimento normal, a capacidade de reprodução, as funções fisiológicas e os 

comportamentais normais dos animais (Fraser & Ducan, 1997).  

Associado ao conceito de BEA, existem diversas definições na legislação que 

convém descrever. No artigo 3º do Decreto-Lei nº64/2000 podemos encontrar as seguintes 

definições:  

- Bem-estar animal: “estado de equilíbrio fisiológico e etológico do animal”; 

- Animal: “qualquer espécimen vivo da fauna, criado ou mantido para a produção de 

géneros alimentícios, lã, pele com ou sem pelo, ou para outros fins agro-pecuários”;  
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- Exploração: “qualquer estabelecimento, construção ou, no caso de uma exploração 

agrícola ao ar livre, qualquer local onde sejam alojados, criados ou manipulados os 

animais...”; 

- Alojamento: “qualquer instalação, edifício ou grupo de edifícios ou outro local, podendo 

incluir zona não completamente fechada ou coberta, ou instalações móveis, onde os 

animais se encontram mantidos”. 

Adicionalmente, no artigo 2º do capítulo I do Regulamento (CE) nº1099/2009 do 

Conselho de 24 de Setembro de 2009, relativo à proteção dos animais no momento da 

occisão, estão definidos vários termos dos quais se citam os seguintes: 

- Occisão: “qualquer processo utilizado intencionalmente que provoque a morte de um 

animal”; 

- Operações complementares: “operações como a manipulação, a estabulação, a 

imobilização, o atordoamento e a sangria dos animais, que decorram no contexto e no 

local da occisão”; 

- Occisão de emergência: “a occisão dos animais que se encontrem feridos ou apresentem 

uma doença associada a grande sofrimento ou dor e quando não houver outra 

possibilidade prática de aliviar tal dor ou sofrimento”; 

- Atordoamento: “qualquer processo intencional que provoque a perda de consciência e 

sensibilidade sem dor, incluindo qualquer processo de que resulte a morte instantânea”; 

- Abate: “a occisão de animais destinados ao consumo humano”; 

- Matadouro: “qualquer estabelecimento utilizado para o abate de animais terrestres e que 

seja abrangido pelo Regulamento (CE) nº 853/2004”; 

- Operador da empresa: “a pessoa singular ou coletiva que tenha sob o seu controlo uma 

empresa que proceda à occisão de animais ou quaisquer operações complementares 

abrangidas pelo âmbito de aplicação do presente regulamento”; 

- Despovoamento: “o processo de occisão de animais por motivos de saúde pública, de 

sanidade animal ou de bem-estar animal, ou por razões ambientais, sob a supervisão da 

autoridade competente”; 

- Imobilização: “a aplicação, a um animal, de qualquer processo destinado a limitar os 

seus movimentos, poupando-lhe qualquer dor, medo ou agitação evitáveis, a fim de 

facilitar um atordoamento e occisão eficazes”. 
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2.2.2. Consumo e produção 

Nos últimos anos, a preocupação da sociedade pelo BEA tem sido cada vez maior, 

devido a um despertar mais consciente pelo respeito da vida animal. O mundo cada vez é 

mais tecnológico e existe uma comunicação cada vez mais estreita e próxima a longas 

distâncias, sem necessidade de contato presencial. Desta forma há uma maior partilha de 

informação sobre a produção de alimentos de origem animal, o que causa uma maior pressão 

sobre as explorações e matadouros, o que tem proporcionado melhorias de BEA nestes 

locais.  

No que refere à responsabilidade pelo BEA, os europeus consideram como principais 

responsáveis pelo BEA o produtor (40%), o médico veterinário (26%), o governo (25% e as 

organizações de proteção animal (24%). Para além disso, defendem que o produtor tem um 

papel fundamental como fornecedor de alimentação equilibrada e segura (55%), como 

responsável ambiental (29%) e de BEA (20%) (Blokhuis, H.J., 2008).  

Neste sentido, a Comissão Europeia realizou um estudo inquirindo 27.672 

consumidores europeus, dos quais 94% afirmaram que é importante defender o BEA nas 

explorações, 64% declararam que gostariam de obter mais informações acerca das condições 

em que os animais são criados nas explorações, e 59% mencionaram estar dispostos a pagar 

mais por produtos que respeitem o BEA (Eurobarometer, 2016). 

Neste seguimento, há um aumento crescente pela procura de produtos biológicos 

mesmo a preços mais elevados. A agricultura biológica permite o aumento da 

biodiversidade, a preservação de recursos naturais, a proteção ambiental, a preservação do 

bem-estar animal e o desenvolvimento rural. Na Europa, as vendas de produtos biológicos 

rondaram 14 biliões de euros em 2005 e atingiram cerca de 20 biliões de euros em 2008 

(EUROSTAT, 2008) e cerca de 34,3 biliões em 2017 (EUROSTAT, 2019). Os dados do 

Eurostat (2010) revelaram que o número de produtores biológicos aumentou em 7,4% em 

2007 e 9,5% em 2008 na Europa. Em Portugal, a produção animal biológica aumentou 12% 

em 2007 em relação a 2006, e o número de produtores passou de 616 para 786 nesse período, 

sendo 792 em 2008. No final de 2017, o Eurostat revelou que em 2016 existiam já 12 milhões 

de hectares de área certificada ou área sob conversão. A agricultura biológica cresceu e 

representou 6,7% da área agrícola total da UE. Desde 2012, a área dedicada à agricultura 

biológica cresceu quase 2 milhões de hectares. O número de produtores de agricultura 

biológica atingiu 295.600 no final de 2016. Portugal detinha 245.052 hectares de área 
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certificada, ou em vias de conversão, para produção de agricultura biológica, tendo tido 

assim um aumento de 22% (44.219 hectares) em relação a 2012 (EUROSTAT, 2017).  

Para o produtor a questão do BEA está relacionada com a questão económica, pois 

se houver falhas de BEA a saúde dos animais será prejudicada e o rendimento será menor. 

Para além disso, se houver conhecimento da parte do consumidor de falhas de BEA, este 

poderá reduzir o seu consumo ou deixar de consumir determinados produtos. Perante estes 

fatos, o BEA deve ser encarado como um fator potencializador de qualidade e, por vezes, 

mesmo de quantidade do produto final (CAP, 2006). O gráfico 1 mostra a relação entre BEA 

e produtividade, em que Mclnerney (2004) mostra que inicialmente não foi tomada nenhuma 

medida de BEA e a produtividade foi mais baixa. À medida que se vão implementando 

medidas de BEA (relacionadas com a alimentação, o alojamento, entre outros), a 

produtividade aumenta, atingindo-se o nível de BEA desejado. Contudo, o BEA deixa de 

acompanhar o aumento da produtividade podendo chegar a um ponto de colapso em que os 

animais atingem o seu limite biológico. Este gráfico demonstra que altos níveis de produção 

são prejudiciais para o BEA. Neste âmbito, é importante fornecer mais recursos aos animais 

para que o seu bem-estar não fique comprometido (Mclnerney, 2004). 

 
Gráfico 1: Relação entre bem-estar animal e produtividade de Mclenerney (2004) (World 

Animal Protection) 

2.2.3. Bem-estar na exploração 

O coelho tem muitos aspetos interessantes para o produtor, pois tem um ciclo de vida 

curto, um curto período de gestação, é muito prolífico e tem alta capacidade de conversão 

alimentar (Lebas et al., 1997). 

A nível histórico, a exploração intensiva de coelhos para produção de carne teve 

início no sul da Califórnia (década de 1920) e em países europeus (Itália, França, Espanha, 

Bélgica e Alemanha durante a década de 1970) (Lebas et al., 1997). A introdução da 

inseminação artificial, o desenvolvimento de um sistema cíclico, a ampla expansão de 
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linhagens híbridas altamente produtivas, bem como o conhecimento científico das 

exigências nutricionais e o controlo de doenças dos coelhos levaram a uma forte progressão 

da indústria cunícola (Lamothe et al., 2009). Para otimizar a saúde e o máximo desempenho 

dos coelhos, estes são criados em pavilhões fechados com as reprodutoras, e os respetivos 

láparos, em jaulas individuais, e os machos de engorda em jaulas coletivas de acordo com a 

Diretiva da UE 98/58/EC De 1998. 

Segundo os dados da FAOSTAT (2018), foi produzido 1,4 milhões de toneladas de 

carne de coelho, sendo 21,3% oriunda da Europa, após uma diminuição considerável entre 

2014 (312.787 toneladas) e 2016 (289.884 toneladas). Este facto pode estar relacionado com 

as mudanças de estilo de vida que implicam mudanças no consumo e na alimentação. 

Também, houve um crescente interesse em questões éticas sobre as técnicas de criação dos 

animais e os padrões de bem-estar (FAOSTAT, 2018).  

No sentido de promover um BEA adequado na exploração, foi criado a nível europeu 

o protocolo Welfare Quality® (WQ®) tendo por base vários parâmetros de avaliação de 

BEA agrupados em cerca de doze critérios (Figura 1) organizados em quatro princípios, 

sendo estes a Boa Alimentação, o Bom Alojamento, a Boa Saúde e o Comportamento 

Apropriado (EFSA, 2012). Desta forma, a WQ® define o BEA como um fator 

multidimensional defendendo que todos os princípios de avaliação são importantes. Neste 

âmbito, Blokhuis et al. (2010) considera que a capacidade de exibir um comportamento 

natural adequado não compensa uma saúde deficiente, assumindo o mesmo em situação 

contrária.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1: Indicadores de BEA Welfare Quality® (EFSA, 2012) 
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Na Europa, tem havido uma grande pressão sobre o impacto das condições de 

alojamento no bem-estar dos coelhos. Uma das preocupações mais evidentes foi o design da 

jaula em grelha associada a condições de bem-estar (Villagrá et al., 2012). As condições 

atuais de alojamento são resultado de estudos sobre o comportamento natural dos coelhos e 

os requisitos de produção. Várias pesquisas foram realizadas para avaliar o impacto das 

condições de alojamento no BEA (densidade da jaula, tamanho do grupo, tipo de piso, 

enriquecimento das jaulas, altura das jaulas, entre outros) e nos níveis de produção. No que 

refere a testes de preferência, os coelhos demonstraram mais interesse por jaulas de piso de 

arame em vez de serapilheira, devido à limpeza e secura do arame (Morisse et al., 1999). A 

altura das jaulas foi outro objeto de estudo, uma vez que esta deveria permitir que os coelhos 

se sentassem sobre as patas traseiras com as orelhas eretas. Neste caso, é de referir que o 

coelho-bravo europeu (Oryctolagus cuniculus) é uma presa e sente-se mais protegido numa 

toca estreita (com cerca de 20 cm) deixando-a apenas no crespúsculo para explorar 

(Mykytowycz, 1958; Williams et al., 1995; Lloyd & McCowan, 1968, Gonza ́lez-Redondo, 

2006). Neste contexto, as jaulas fechadas e baixas representam a toca dos coelhos na 

natureza e as jaulas abertas representam o campo aberto no seu habitat natural (Princz et al., 

2008). Os coelhos gostam de descansar em jaulas baixas de 20 cm de altura, contudo estas 

jaulas não são adequadas ao seu comportamento locomotor e aumenta a frequência de 

comportamentos agressivos (Princz et al., 2008).  

Segundo DGHFS (Directorate-General Health and Food Safety) (2017), existem 

três tipos de jaulas para coelhos de engorda (tabela 1).  

Quadro 1: Tipologia de jaulas de coelhos de engorda em exploração (Adaptado de 

DGHFS, 2017) 

Jaulas 

convencionais 

38-40 cm - largura 

90-100 cm – comprimento 

32-40 cm - altura 

Limita o comportamento natural dos 

coelhos (exemplo: pular, ficar de pé, entre 

outros) 

Jaulas 

enriquecidas 

38-40 cm - largura 

100 cm – comprimento 

60 cm - altura 

Telhado levantado com plataforma de 32 

cm. Materiais adicionados: paus de 

madeira, cordas, entre outros. 

Jaulas “park” 

180-200 cm - largura 

100 cm – comprimento 

Sem restrição - altura 

Materiais de enriquecimento e tubos para 

os coelhos se esconderem 
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As jaulas convencionais são as mais usadas em toda a UE (85%), nas quais o espaço 

é limitado pelo tamanho das jaulas e a densidade limita o comportamento natural dos 

coelhos. As jaulas enriquecidas (9%) promovem melhor o comportamento natural dos 

coelhos, contribuindo para uma melhoria na saúde e diminuição do uso de antibióticos. No 

que refere às jaulas “park” (6%) permitem a expressão de comportamento natural, podendo 

os coelhos ter maior liberdade de movimento e podendo esconder-se dentro de tubos de 

plástico e roendo os materiais fornecidos (Directorate-General Health and Food Safety, 

2017). 

Outra questão relacionada com o bem-estar animal é o alojamento de coelhos em 

grandes grupos (Princz et al., 2008b). Neste âmbito, o estudo desenvolvido por Szendrõ & 

Zotte (2011) mostrou que o recomendado em termos de BEA seria 4-5 coelhos/jaula, uma 

vez que o número elevado de coelhos por jaula é mais propício a maior risco de contágio e 

doenças, comportamentos agressivos e lesões, assim como a taxa de mortalidade mais 

elevada. 

Para além da densidade das jaulas, é relevante compreender a importância do 

enriquecimento das mesmas para os coelhos. Neste sentido, Bozicovich et al. (2016) 

avaliaram a preferência dos coelhos de engorda em relação a alguns materiais, com o 

objetivo de realizar o estudo subsequente sobre o efeito do enriquecimento das jaulas e 

composição do grupo social no BEA, assim como o peso relativo do cérebro em coelhos. Os 

coelhos preferiram paus de madeira em vez de tubos de plástico. Desta forma foram usados 

os materiais escolhidos no teste de preferência no estudo, observando-se que o número de 

feridas cutâneas foi menor em jaulas enriquecidas, o que revelou uma melhoria no BEA. 

Este estudo, também, demonstrou que o enriquecimento das jaulas promove o 

desenvolvimento do cérebro dos coelhos, uma vez que quando em jaulas enriquecidas os 

mesmos apresentaram o cérebro mais pesado (Bozicovich et. al., 2016). 

Em termos de temperatura ambiente, quando os coelhos estão sujeitos a uma 

temperatura superior a 25ºC, pode ocorrer stresse térmico (NFACC, 2018). Neste sentido, o 

coelho é muito suscetível à alta temperatura ambiente, porque tem dificuldade em perder 

calor de forma efetiva (Brewer & Cruise, 1994; Marai et al., 2002). Este fato pode estar 

associado a uma menor ingestão de alimento (Tesch et al., 1994). Perante temperaturas 

elevadas, os coelhos ficam distendidos e de orelhas eretas (McNitt et al., 2013). Alguns 

autores referem que a zona de conforto térmico desde o desmame até ao fim do ciclo 

produtivo é de 15 a 20ºC com humidade relativa de 60 a 70%. Lebas et al. (1986) e Marai 
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et al. (2002) afirmam que a temperatura da zona de conforto para coelhos é 

aproximadamente 21ºC.  

No seguimento do artigo 4º do Decreto-Lei nº64/2000, o proprietário ou detentor 

no que diz respeito ao bem-estar animal, deve tomar todas as medidas necessárias para 

preservar o BEA da exploração e garantir que não sejam causadas dores, lesões ou 

sofrimentos desnecessários. De acordo com o artigo 7º do Decreto-Lei nº64/2000, a DGAV 

deve assegurar a fiscalização das condições de BEA, devendo tomar medidas de natureza 

sanitária e de maneio adequadas em caso de graves riscos para o bem-estar das pessoas e dos 

animais. Existem sanções para o incumprimento do BEA, de acordo com os artigos 8º e 9º 

do Decreto-Lei nº64/2000, tais como a interdição do exercício de uma profissão ou atividade, 

privação do direito a subsídio, encerramento do estabelecimento sujeito a autorização ou 

licença de autoridade administrativa, entre outras. 

Mediante o anexo A do Decreto-Lei nº64/2000, com base na Diretiva nº 98/58/CE, 

do Conselho, de 20 de Julho, enumera-se de forma resumida as condições essenciais a ter 

em conta nas explorações pecuárias: 

a) Deve haver funcionários em quantidade suficiente, com capacidades e formação 

adequada para cuidarem e tratarem dos animais; 

b) Os animais que dependam de cuidados humanos frequentes devem ser inspecionados 

pelo menos uma vez por dia. Os animais mantidos noutros sistemas deverão ser 

inspecionados com a frequência necessária, de modo a evitar qualquer sofrimento 

desnecessário; 

c) Deve existir um período de iluminação artificial adequada que permita a inspeção dos 

animais em qualquer momento; 

d) Devem ser tratados os animais com doença ou lesão aparente. Se necessário devem ser 

tratados por um médico veterinário; 

e) Os animais mencionados na alínea anterior, sempre que se justifique, devem ser 

isolados em instalações adequadas e equipadas (cama seca e confortável); 

f) Deve existir na exploração um registo de tratamentos ministrados e da taxa de 

mortalidade, verificados em cada inspeção, os quais devem ser mantidos durante três anos 

e devem estar à disposição das autoridades competentes; 

g) A liberdade de movimentos, tendo em conta a espécie, não deve ser restringida aos 

animais por forma a causar-lhes lesões ou sofrimentos desnecessários. Deve permitir-se 

que os animais se possam levantar, deitar e virar sem dificuldade; 
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h) Caso os animais habitualmente ou permanentemente estejam presos ou amarrados, 

deverão ter espaço adequado às suas necessidades fisiológicas e etológicas; 

i) Os materiais do alojamento com os quais os animais possam estar em contacto, não 

devem causar danos e devem poder ser limpos e desinfetados a fundo; 

j) Deve manter-se dentro de limites, não prejudiciais aos animais, a circulação de ar, o 

teor de poeira, a temperatura, a humidade relativa do ar e a concentração de gases; 

k) Não sujeitar os animais à escuridão permanente, nem à luz artificial sem que haja um 

período adequado de escuridão, caso a luz natural disponível não seja suficiente; 

l) Devem os animais criados ao ar livre ser protegidos de intempéries, predadores e riscos 

sanitários; 

m) Deve inspecionar-se, pelo menos, uma vez por dia o equipamento automático ou 

mecânico indispensável à saúde e bem-estar dos animais. Caso se verifiquem anomalias, 

as mesmas devem ser corrigidas; 

n) Deve existir um sistema alternativo, quando existe sistema de ventilação artificial, em 

caso de falhas por forma a salvaguardar a saúde e bem-estar dos animais, assim como um 

sistema de alerta de avarias; 

o) Deve proporcionar-se aos animais uma dieta adequada às suas necessidades e em 

intervalos adequados de modo a satisfazer o bem-estar e saúde dos mesmos; 

p) Deve ser concebido e construído material e equipamento de alimentação e 

abeberamento. O mesmo deve ser colocado por forma a minimizar os riscos de 

contaminação dos alimentos e da água, e minimizar os efeitos lesivos pela possível luta 

dos animais por competição dos mesmos; 

q) Deverão ser apenas administrados aos animais, substâncias necessárias para efeitos 

terapêuticos ou profiláticos ou destinados a tratamento zootécnico, de acordo com o 

Decreto-Lei nº 150/99 de 7 de Maio, desde que não coloquem em causa a saúde e bem-

estar dos animais. 

2.2.4. Bem-estar no transporte 

O processo de transporte, que inclui a carga, a viagem, a descarga e a espera no 

matadouro provoca stresse e pode afetar o BEA (Broom, 2005). Os animais reagem aos 

fatores de stresse através de alterações comportamentais, imunológicas, hematológicas e 

metabólicas (Broom & Fraser, 2015; Warris, 2010), que podem prejudicar o rendimento da 

carcaça e a qualidade da carne (Schwartzkopf-Genswein et al., 2012). 
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Um estudo realizado por Mazzone et al. (2009) avaliou os efeitos dos métodos de 

carga no bem-estar, no rendimento da carcaça (peso) e na qualidade da carne (pH) de 384 

coelhos de engorda. Foram carregados 192 coelhos para o camião de forma suave (S) e 192 

coelhos foram carregados de forma mais brusca (R). Observou-se um aumento muito 

significativo na concentração sérica de corticosterona (p=0,001) em todos os coelhos após o 

transporte. Os resultados sugeriram que os parâmetros de stresse analisados foram mais 

influenciados pelo transporte e maneio em si do que pelos diferentes métodos de carga, 

contudo o método de carga R pode ter sido um fator adicional de stresse para os animais que 

foram negativamente afetados pelo transporte. Para além disso, os resultados mostraram que 

não houve efeito adverso do método de carga no rendimento da carcaça nem na qualidade 

da carne (Mazzone et al., 2009). 

No estudo de Trocino et al. (2018), a interação entre o transporte e a duração da 

espera no matadouro foi significativa (p<0,05) para alguns indicadores de stresse sanguíneos 

(como o aumento do cortisol) e da qualidade da carne (como o aumento do pH e da força de 

corte da carne). Os autores deste estudo concluíram que o transporte para o matadouro causa 

stresse nos coelhos, pelo que a sua duração deve ser minimizada, defendendo que os tempos 

de viagem e de espera no matadouro podem ser combinados para melhorar a qualidade da 

carne, tendo em conta o BEA. Neste sentido, uma curta viagem poderia ser associada a um 

maior período de espera, enquanto que uma curta permanência deveria ser aplicada após 

uma longa jornada (Trocino et al., 2018). 

De acordo com o artigo 1º do regulamento (CE) n.º 1/2005, do Conselho, de 22 de 

Dezembro de 2004, são descritos os seguintes termos: 

 - Transporte: “a circulação de animais efetuada por um ou mais meios de transporte e as 

operações afins, incluindo o carregamento, o descarregamento, a transferência e o 

repouso, até ao final do descarregamento dos animais no local de destino”; 

- Local de partida: “o local onde o animal é carregado pela primeira vez num meio de 

transporte, desde que tenha sido alojado nesse local durante, pelo menos, 48 horas antes 

do momento da partida”; 

- Local de chegada: “o local onde um animal é descarregado de um meio de transporte e 

alojado antes do momento da partida, ou abatido”; 

- Viagem: “a operação de transporte completa desde o local de partida até ao local de 

destino, incluindo qualquer descarregamento, acomodamento e carregamento que se 

verifique em pontos intermédios da viagem”. 
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Para além da definição dos conceitos relacionados com o transporte de animais de 

produção, o capítulo I, II e III do anexo I do regulamento (CE) n.º 1/2005, do Conselho, de 

22 de Dezembro de 2004 estabelece os seguintes requisitos: 

- Os animais não devem ser transportados sem que estejam aptos para a viagem, e sem 

que tenham sido tomadas as medidas necessárias para o seu tratamento durante a viagem 

e à chegada no local de destino; 

- Os animais doentes ou lesionados são apenas considerados aptos para o transporte 

quando os ferimentos são ligeiros, sem provocar ferimentos desnecessários; 

- Os animais que fiquem doentes ou feridos durante o transporte devem receber cuidados 

logo que possível, sendo submetidos a tratamentos por um médico veterinário (MV). Se 

necessário devem ser abatidos com urgência, por forma a evitar sofrimento desnecessário; 

- Os animais devem ter espaço suficiente para se deitarem e estarem de pé na sua posição 

natural; 

- Os veículos rodoviários devem possuir equipamento adequado para a carga e a descarga 

dos animais; 

-A iluminação deve ser adequada durante o carregamento e o descarregamento; 

-Sempre que os contentores carregados com animais sejam colocados uns por cima dos 

outros no meio de transporte, devem ser tomadas as precauções necessárias para: evitar 

ou, no caso das aves de capoeira, coelhos e animais para pelaria, limitar o derramamento 

de urina e fezes em cima dos animais que se encontram por baixo; garantir a estabilidade 

dos contentores; e assegurar que a ventilação não seja impedida; 

- Os intervenientes não podem: bater ou pontapear os animais; aplicar pressões em partes 

especialmente sensíveis do corpo dos animais, de uma forma que lhes provoque dores ou 

sofrimentos desnecessários; suspender os animais por meios mecânicos; levantar ou 

arrastar os animais pela cabeça, orelhas, cornos, patas, cauda ou velo ou manuseá-los por 

forma a provocar-lhes dor ou sofrimento desnecessários; 

- Se a viagem ultrapassar as 12 horas, no caso dos coelhos, os mesmos devem ter acesso 

a alimento e água; 

- O camião deve dispor de condições para isolar os animais doentes ou lesionados durante 

a viagem, e prestar os primeiros cuidados. 

2.2.5. Bem-estar no matadouro 

Liste et al. (2008) realizaram um estudo sobre o efeito da duração da espera no 

matadouro sobre o BEA e a qualidade da carne de coelho. Este estudo evidenciou que um 
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período de espera curto (2h) afetou os indicadores de stresse a nível sanguíneo (hematócrito, 

glicose, lactato, creatinina fosfoquinase e corticoesterona) e a qualidade da carne (pH24, 

capacidade de retenção de água, cor, textura crua e cozida). Para além disso, também foi 

avaliado o efeito da posição dos animais na jaula durante a espera. Desta forma, os autores 

sugeriram que a duração do tempo de espera antes do abate deveria ser compreendida entre 

6 a 8 horas (Liste et al., 2008). 

No que refere à legislação, é importante abordar os métodos de atordoamento mais 

comuns em coelhos de engorda, assim como as principais exigências relativamente à 

configuração, construção e equipamentos, assim como as principais regras operacionais para 

os matadouros. 

a) Métodos de atordoamento no matadouro 

No seguimento do capítulo I e II do anexo I do Regulamento (CE) nº1099/2009 

do conselho de 24 de Setembro de 2009, descreve-se a seguir os seguintes métodos de 

atordoamento: 

- Insensibilização elétrica: exposição do cérebro a uma corrente, provocando um traçado 

epileptiforme generalizado no electroencefalograma (ECG);  

- Métodos complementares (não devem ser aplicados no matadouro, exceto como 

métodos de atordoamento supletivos):  

- Deslocação cervical: é um método mecânico que consiste na distensão e torção do 

pescoço, manual ou mecânica, provocando isquemia cerebral. Não pode ser utilizado 

como método de rotina, não podendo ultrapassar 70 animais por dia, nem deve ser 

utilizado em animais com mais de 3kg; 

- Golpe percursor na cabeça: consiste num golpe firme e certeiro na cabeça, que 

provoca lesão grave do cérebro. Tem as mesmas exigências que o método anterior. 

b) Configuração, construção e equipamentos dos matadouros 

De acordo com o anexo II Regulamento (CE) nº1099/2009 do conselho de 24 de 

Setembro de 2009 é necessário ter em conta os seguintes aspetos relativamente às 

instalações de estabulação: 

- O sistema de ventilação deve ser concebido, construído e mantido por forma a 

garantir permanentemente o BEA, tendo em conta as condições climatéricas 

previsíveis; 

- Sempre que sejam necessários meios de ventilação mecânicos, devem existir 

sistemas de alarme e emergência para eventuais situações de avarias; 
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- As instalações da abegoaria devem ser concebidas e construídas por forma a 

minimizar o risco de os animais se ferirem e evitar a ocorrência de ruídos, e ter 

iluminação fixa ou portátil adequada que permita a inspeção dos animais. 

No que refere ao equipamento de insensibilização, segundo o anexo II 

Regulamento (CE) nº1099/2009 do conselho de 24 de Setembro de 2009, o mesmo deve 

ser concebido de modo a: 

- Otimizar a aplicação do método de atordoamento ou occisão; 

- Evitar lesões ou contusões para os animais; 

- Minimizar a resistência e a vocalização na imobilização dos animais; 

- Minimizar o tempo de imobilização: 

- Dispor de um dispositivo que indique e registe os parâmetros elétricos de base para 

cada animal atordoado, o qual deve emitir um sinal de alerta claramente visível e 

audível caso a duração da exposição for inferior ao nível exigido.  

c) Regras operacionais dos matadouros 

O anexo III do Regulamento (CE) nº1099/2009 do conselho de 24 de Setembro 

de 2009 enumera vários pontos importantes relativamente à chegada e manipulação dos 

animais no matadouro: 

- As condições de bem-estar de cada lote de animais devem ser avaliadas, após a 

chegada doa animais, pelo responsável de bem-estar animal ou por uma pessoa 

nomeada por este. Deve determinar quais os animais com necessidades de bem-estar 

específicas e quais as medidas a tomar; 

- Os animais devem ser descarregados e abatidos o mais depressa possível sem 

demoras desnecessárias. Os animais que não tenham sido abatidos até 12 horas após a 

sua chegada ao matadouro, devem ser alimentados em quantidades moderadas e 

intervalos adequados. Devem-lhes ser proporcionadas condições que garantam um 

nível de conforto adaptado à espécie e ao número de animais, garantindo a drenagem 

eficaz ou a absorção adequada da urina e das fezes; 

- Os contentores/caixas onde os animais são transportados devem ser mantidos em 

bom estado, manipulados com cuidado, principalmente quando tiverem fundo 

perfurado ou flexível. Para além disso, não devem ser atirados ao chão, largados 

bruscamente, ou derrubados; devem ser carregados na horizontal e mecanicamente; e 

sempre que possível devem ser descarregados individualmente; 
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- Os funcionários não podem: bater ou pontapear os animais; aplicar pressões em 

partes mais sensíveis do corpo dos animais, por forma a lhes provocar dores ou 

sofrimento evitáveis; levantar ou arrastar os animais pela cabeça, orelhas, cauda ou 

manuseá-los sem lhes provocar dor ou sofrimento; utilizar aguilhões ou outros 

instrumentos pontiagudos; torcer, esmagar ou quebrar as caudas dos animais ou 

agarrar os olhos de qualquer animal. 

Neste seguimento, o Regulamento (CE) 1099/2009 do conselho de 24 de 

Setembro de 2009 prevê a existência de um responsável de BEA, com certificado de 

aptidão, nos matadouros que abatam mais de 1000 cabeças de mamíferos por dia. Este 

responsável está sob a autoridade direta do matadouro, devendo assegurar as normas de 

BEA, de acordo com a legislação existente, podendo exigir a realização de medidas 

corretivas pelos operadores do matadouro perante situações de incumprimento.  
 

2.3. Insensibilização elétrica 

De acordo com o relatório da DGHS (2017), são produzidos 180 milhões de coelhos para 

consumo de carne na UE. Para além disso, segundo o INE, em Portugal no ano de 2017 foram 

abatidos cerca de 4 milhões de coelhos. Ainda assim, a legislação pouco refere em específico 

no que respeita aos parâmetros a ter em conta na insensibilização e abate de coelhos. Contudo, 

existem algumas abordagens que contribuíram para ter uma ideia sobre o funcionamento destes 

parâmetros. 

Tendo em conta o método de atordoamento mais utilizado em coelhos de engorda nos 

matadouros portugueses, a insensibilização elétrica (IE) tem como objetivo induzir o estado de 

inconsciência, evitando o stresse e o sofrimento dos coelhos durante o abate. Este mecanismo 

ocorre através da passagem da corrente elétrica através da cabeça causando despolarização dos 

neurónios na região central do sistema nervoso e falha na atividade cerebral normal (Gregory, 

1998). Desta forma, ocorre atividade epileptiforme no cérebro que leva a um colapso imediato 

(perda de postura) com início da fase tónica que dura alguns segundos, seguindo-se a fase 

clónica. Na convulsão tónica, o animal apresenta os membros totalmente rígidas, apneia, olhos 

fixos sem resposta a estímulos (toque). Na convulsão clónica, são visíveis movimentos dos 

membros como “correr”, “pontapear” ou “remar” e início do retorno da respiração rítmica. Se 

o animal for sangrado durante a fase tónica, a duração da fase clónica será menor, originando 

carcaças relaxadas (EFSA, 2004).  
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É de referir que a IE na cabeça induz a um aumento na pressão arterial (Kirton et al., 1978) 

que, quando acompanhada de forte atividade muscular esquelética durante as fases tónica e 

clónica, pode levar a hemorragias petequiais e esquimoses na carcaça (Gregory, 2007; Vergara 

et al., 2005).  

Inicialmente, Croft (1952) realizou estudos sobre os efeitos da IE, porém os dados 

recolhidos sobre as correntes eficazes e os tempos de insensibilização atingidos eram limitados 

e insuficientes. Por conseguinte, Anil et al. (1996 e 1997) realizaram um estudo sobre a análise 

de correntes eficazes, da atividade física espontânea (fase tónica e fase clónica) e dos reflexos 

comportamentais (respiração rítmica, reflexo palpebral e resposta ao estímulo nasal) através da 

aplicação de diferentes voltagens com correntes de duração variável em 71 coelhos. O retorno 

da respiração rítmica e o retorno da sensibilidade à dor apresentaram-se mais tardios em função 

da duração da corrente. Os autores concluíram que o fator mais determinante seria a quantidade 

e a duração da corrente elétrica, que atravessa o cérebro e não a voltagem, sendo considerado 

suficiente o mínimo de 140mA com aplicação de 100V durante 1 segundo para a realização da 

IE. Abaixo destes valores, a insensibilização seria insuficiente (Anil et al., 1997). Apesar da 

aparente inconsciência dos coelhos usados no estudo, os resultados obtidos necessitavam da 

medição da atividade cerebral. Anteriormente a este estudo, Croft (1952b,c) publicou gravações 

da atividade cerebral em eletroencefalograma (EEG), mas não relatou atividade física 

espontânea observada (Blackmore & Newhook, 1982; Cook et al., 1992).  

No sentido de complementar o estudo anterior, o estudo de Anil, et al. (1999) teve como 

objetivo demonstrar a eficácia da IE através da observação do efeito na atividade espontânea 

do cérebro, das respostas a estímulos somatosensoriais (estimulação elétrica de nervos 

periféricos - SER) e visuais (luz no olho contralateral - VER) nos coelhos. Analisaram a duração 

da atividade física espontânea e os tempos de recuperação, assim como os registos do ECOG 

(eletrocorticograma), sugerindo os mesmos valores de amperagem e voltagem do estudo 

anterior para proporcionar uma IE eficaz nos coelhos (Anil et al, 1998). Dos 8 animais, apenas 

1 apresentou alguma atividade no ECOG indicando um curto período de insensibilidade. Este 

fato pode ter-se devido à corrente insuficiente ou ao pelo espesso e/ou acumulação de sujidade 

nos elétrodos que pode ter dificultado a passagem da corrente. Desta forma, verificou-se que 

haviam variações de corrente aplicada a cada animal pelas diferenças na resistência ao fluxo da 

corrente. Concluiu-se que era importante existir um dispositivo de deteção de 

impedância/resistência, para evitar a aplicação de correntes de insensibilização abaixo de um 

determinado valor mínimo. Após a IE nem sempre há atividade epileptiforme nos animais, mas 
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ocorrem outras alterações de onda que indicam perda de sensibilidade. Os tempos para retorno 

dos reflexos mostraram que a insensibilização durou pelo menos 22s, tendo por base o retorno 

da respiração rítmica, estando associada ao final da epilepsia, a qual retomou muito antes do 

retorno dos SER (Anil et a., 1999).  

Em 2000 foi realizado um estudo sobre a avaliação da presença de reflexos (reflexo 

palpebral, retorno da respiração rítmica, resposta a estímulo doloroso e postura posterior) e da 

atividade física espontânea, recorrendo ao uso de métodos de IE com diferentes tensões e 

frequências em coelhos de engorda. Verificou-se que o surgimento da fase tónica foi muito 

rápido em todos os casos, atingindo um tempo máximo de 4s, cessando a respiração rítmica. 

Estudos sobre o efeito da IE no estado de consciência animal revelaram que esta fase de 

estimulação é essencial para atingir um nível apropriado de inconsciência (Croft, 1952). Como 

o retorno da respiração rítmica é o sinal mais importante de recuperação da consciência (Anil 

et al. 1998), concluiu-se que seria fundamental sangrar os coelhos no intervalo entre o choque 

elétrico e o retorno deste reflexo o qual se evidenciou entre 26s a 33s neste estudo. O reflexo 

palpebral ocorreu em média 32s após IE. Pensou-se que a resposta positiva ao reflexo palpebral 

indicava o início da fase de semi-inconsciência, quando o animal já é sensível à dor (Croft, 

1952). No entanto, a presença deste reflexo indica atividade fisiológica do tronco encefálico e 

não função cortical (Anil, 1991). Não distingue com clareza o estado de consciência e de 

inconsciência, pelo que a eficácia da IE não deve ser apenas avaliada pelo reflexo palpebral. 

Para além disso, também foi difícil explicar o motivo pelo qual alguns animais recuperam a 

postura antes de responder à picada do nariz. Poderá ser algo instintivo enquanto ainda estão 

inconscientes, impedindo a resposta à picada do nariz (María et al., 2000). 

Segundo a alínea d) do ponto 2 do capítulo I do anexo C do Decreto-Lei nº28/96 de 2 de 

Abril, que não refere valores de voltagem, a corrente mínima para atordoamento eficaz nos 

coelhos é de 0,3A, com duração de 1 a 3 segundos, em que o tempo máximo que deve decorrer 

até à sangria não deve ser superior a 20 segundos conforme o ponto 4 do capítulo I do anexo E 

do Decreto-Lei nº28/96 de 2 de Abril. No seguimento dos pontos 1 e 2 do mesmo anexo, a 

sangria deve ser realizada o mais rápido possível a seguir ao atordoamento por forma a provocar 

o escoamento de sangue de maneira rápida, profunda e completa antes que o animal recupere a 

consciência. Os animais devem ser sangrados por incisão de uma das artérias carótidas ou vasos 

de onde derivam. Após a incisão destes vasos, não se deve proceder a qualquer preparação dos 

animais ou qualquer estímulo elétrico antes de a sangria ter terminado completamente. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 
O presente estudo teve como objetivo a recolha e análise de dados sobre o bem-estar animal 

de coelhos de engorda (BEACE) em 12 explorações e 3 matadouros, tendo a mesma decorrido 

entre Outubro de 2018 e Fevereiro de 2019. Primeiramente, foi realizada uma visita a cada 

exploração com o objetivo de avaliar o BEACE através da aplicação do protocolo Welfare 

Quality® (WQ®). Posteriormente, foi acompanhado o abate de cada lote (avaliado na 

exploração) no matadouro, com o objetivo de complementar o estudo realizado na exploração 

através da avaliação de lesões no exame post-mortem. Simultaneamente, foi aplicado um 

protocolo para avaliar o BEACE no matadouro.  

Durante as visitas às explorações e matadouros, foram contabilizados os animais que 

apresentaram alterações relativamente a cada parâmetro e foram realizadas questões ao 

produtor sobre alguns parâmetros. Estes dados foram registados e organizados em tabelas e 

questionários (anexos 1 e 2), tendo em conta uma escala ordinal, na qual o valor de 0 

correspondeu à melhor situação de bem-estar animal (BEA), 1 foi atribuído quando houve 

algum comprometimento do BEA, 2 e 3 correspondeu a uma situação de BEA inaceitável. Em 

alguns casos foi utilizada uma escala qualitativa (sim/não) e uma escala numérica (cm2). As 

referidas classificações corresponderam a uma escala de pontuação compreendida entre 0 e 100 

pontos.  

3.1. Avaliação do bem-estar animal de coelhos de engorda na 

exploração (WQ®) 

Com o objetivo de avaliar o bem-estar de coelhos de engorda, foram selecionadas 

explorações (n=12) constituídas por jaulas convencionais, sem enriquecimento ambiental, 

organizadas em filas dentro de pavilhões (figura 2), localizadas na região de Trás-os-Montes e 

Alto Douro, Porto e Beira Alta.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Pavilhão de coelhos de engorda (fonte própria) 



 

 
 

24 

A avaliação foi realizada através da aplicação do protocolo Welfare Quality® (WQ®), 

2018, elaborado a nível europeu, com medidas de avaliação de BEA, devendo ser apenas 

aplicado a explorações que se encontrem em cumprimento com a legislação em vigor. É de 

sublinhar que este protocolo não se sobrepõe a qualquer requisito legal. Neste sentido, 

proporciona uma ferramenta adicional à avaliação do BEACE, através de medidas base, 

permitindo obter informação adicional relevante aos programas de controlos oficiais.  

O protocolo de BEACE WQ® compreende 4 princípios, relacionados com a alimentação, 

o alojamento, a saúde e o comportamento apropriado. Estes princípios agrupam 11 critérios 

independentes, os quais reúnem no geral mais de 30 parâmetros de avaliação de bem-estar. No 

entanto, foram adicionados/alterados alguns parâmetros ao protocolo por se considerarem 

relevantes neste estudo (mau pelo, lesões podais, diarreia, dispneia, dermatofitoses e 

mixomatose) (tabela 1). A presença destes parâmetros, acima do limite definido levou à 

diminuição da pontuação dos critérios, tendo por base o método de avaliação do protocolo 

WQ®. 

Tabela 1: Resumo do protocolo do BEA dos coelhos de engorda WQ® (adaptado de WQ® 

2018, tradução livre) 

Princípios Critérios Parâmetros 

Boa alimentação 

(BA) 

Ausência prolongada de 

fome (APF) 

Condição corporal, nº de 

coelhos/comedouro e limpeza dos 

comedouros. 

Ausência prolongada de 

sede (APS) 

Nº de coelhos/bebedouro, funcionamento e 

limpeza dos bebedouros, e bebedouros 

suplementares. 

Bom alojamento 

(BAL) 

Conforto envolvente 

(CE) 

Mau pelo*, animais húmidos, animais 

sujos, poeira, e qualidade e padrão de luz. 

Conforto térmico (CT) 
Temperatura ambiente e frequência da 

queima de pelo com temperatura. 

Facilidade de 

movimento (FM) 
Altura da jaula e densidade da jaula. 

Boa saúde (BS) Ausência de lesões (AL) 

Feridas no corpo, feridas nas orelhas, nº de 

lesões podais**, falhas de pelo, avaliação 

da marcha e condições da jaula. 
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Ausência de doenças 

(AD) 

Mortalidade, occisão, tosse, espirros, 

dispneia*, diarreia*, descargas nasais, 

descargas oculares/conjuntivite, 

alopecias/dermatites/abcessos, 

dermatofitoses*, Mixomatose*, Sarna, 

torções de pescoço, sistema de limpeza da 

jaula, e presença de moscas. 

Ausência de dor 

induzida por 

procedimentos (ADIP) 

Métodos de eutanásia de emergência. 

Comportamento 

apropriado (CA) 

Expressão de 

comportamentos sociais 

(ECS) 

Comportamento social negativo e 

isolamento individual. 

Expressão de outros 

comportamentos (EOC) 
Comportamentos anormais. 

Bom relacionamento 

Homem-animal 

(BRHA) 

Formação dos tratadores. 

* Parâmetros adicionados/adaptados ao protocolo WQ®. 

** Parâmetro adicionado ao protocolo e avaliado em matadouro. 

Durante a aplicação do protocolo foi necessário alterar o número de jaulas na maioria dos 

parâmetros requeridos no protocolo original. O protocolo WQ® refere que a avaliação deve ser 

feita em 150 coelhos de engorda alojados individualmente ou em 50 jaulas quando alojados em 

grupo. Na prática, estes parâmetros foram avaliados em 20 jaulas, com uma média geral de 9 

coelhos por jaula, permitindo avaliar o número mínimo de 150 coelhos de engorda. Desta 

forma, a redução do número de jaulas permitiu uma avaliação mais facilmente exequível e mais 

acessível no que refere à disponibilidade do produtor.  

A tabela 2 apresenta o número total de coelhos de engorda do lote e o número de animais 

avaliados durante a aplicação do protocolo WQ® nas explorações avaliadas, assim como o 

número de animais avaliados durante o abate no matadouro. 
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Tabela 2: Nº de animais avaliados durante a aplicação do protocolo WQ® na exploração e nº 

de animais avaliados no matadouro 
 Exploração 

 A1 A2 B C D E F G H I J Média 

Nº coelhos 

do lote 
5300 3500 4300 7000 6200 6320 6640 6800 7000 4000 6000 5733 

Média nº 
coelhos/jaula 

9 7,3 8,65 8,85 9,2 7,95 9,3 8,2 7,5 8,55 9,8 9 

Amostra 

avaliada na 

exploração 

196 

3,7% 

150 

4,3% 

173 

4% 

177 

2,5% 

184 

3% 

159 

2,5% 

186 

2,8% 

164 

2,4% 

150 

2,1% 

181 

4,5% 

196 

3,3% 

174 

3% 

Amostra 

avaliada no 

matadouro 

1900 

35,8% 

1250 

35,7% 

1400 

32,5% 

2100 

33,9% 

2300 

32,9% 

2300 

36,4% 

2400 

36,1% 

2380 

35% 

2216 

31,6% 

1320 

33% 

2000 

30% 

1960 

34,2% 

 

A avaliação de BEACE nas explorações foi realizada, presencialmente, nas duas últimas 

semanas antes do abate, tendo sido avaliados coelhos com idade média de 61 dias. As jaulas 

avaliadas foram escolhidas de forma sistemática permitindo percorrer todo o pavilhão, tendo 

sido selecionadas em cada fila as jaulas de cada extremidade assim como uma a duas jaulas do 

meio. 

3.1.1. Boa alimentação 

Neste princípio foram avaliados, visualmente, os critérios de ausência prolongada 

de fome (APF) e de ausência prolongada de sede (APS). 

a) Ausência prolongada de fome 

Este critério foi avaliado através da observação dos seguintes parâmetros: 

condição corporal, número de animais por comedouro e limpeza dos comedouros.  

Relativamente à condição corporal, a presença de magreza foi considerada na 

observação de animais magros com quadris e a espinha dorsal proeminentes. A presença 

de boa condição corporal foi classificada com 0 e a presença de magreza com 2. O valor 

excelente (60 pontos) foi atribuído quando se observou 100% dos animais avaliados 

com boa condição corporal e o valor mínimo (40 pontos) quando se observou 99%. 

No que refere ao número de coelhos por comedouro, a classificação mínima 

(15 pontos) foi atribuída em jaulas com 8 animais por comedouro e excelente (25 

pontos) em jaulas com 7 ou menos coelhos por comedouro.  
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Na limpeza dos comedouros, os mesmos foram classificados como limpos (0) 

quando não evidenciaram sujidade no seu interior; como mediamente sujos (1) quando 

tinham alguma sujidade no interior; e completamente sujos (2) quando estavam 

totalmente sujos. Neste parâmetro a pontuação foi de 15 pontos (95% dos casos com 

classificação de 0 e 5% com classificação de 1) ou 7 pontos (80% dos casos com 

classificação de 0 e 20% com classificação de 1). 

Adicionalmente, foram registadas as rejeições totais por caquexia em 

matadouro a fim de complementar a avaliação deste parâmetro. 

b) Ausência prolongada de sede 

Neste critério observou-se o número de coelhos por bebedouro, o 

funcionamento dos bebedouros, a limpeza dos bebedouros e a existência bebedouros 

suplementares. 

No parâmetro do número de coelhos por bebedouro, a classificação mínima 

(35 pontos) foi atribuída quando se verificaram 8 animais por bebedouro e excelente 

(40 pontos) em jaulas com número de coelhos por bebedouro igual ou inferior a 7. 

Quanto ao funcionamento dos bebedouros, a classificação atribuída foi de 0 

(35 pontos) sempre que se observou 100% dos bebedouros com bom fluxo de água e a 

funcionar adequadamente, ou 2 (20 pontos) quando se verificou 90% dos bebedouros 

com bom fluxo de água. 

Relativamente à limpeza dos bebedouros, este parâmetro foi classificado 

como limpo (0), sem sujidade no seu interior, ou sujo (2) com áreas oxidadas ou com 

restos de bolor (excluindo alimento). Quanto à pontuação deste critério, o mesmo foi 

pontuado com 25 pontos (100% dos bebedouros limpos) ou 15 pontos (90% dos 

bebedouros limpos).  

No que refere aos bebedouros suplementares, a sua presença teve uma 

classificação de 0 quando limpos, ou 2 quando sujos tendo esta classificação penalizado 

a pontuação do critério em 20 pontos. 

3.1.2. Bom alojamento 

Neste princípio foram avaliados os seguintes critérios: conforto envolvente, conforto 

térmico e facilidade de movimento.  

a) Conforto envolvente 

Este critério foi avaliado através dos parâmetros de mau pelo, animais húmidos, 

de animais sujos, de poeira e de padrão e qualidade de luz. Os parâmetros de poeira, 
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padrão e qualidade de luz, temperatura e frequência da queima de pelo foram avaliados 

em relação à exploração em si. A avaliação dos parâmetros de mau pelo, de animais 

húmidos e de animais sujos foi realizada durante 30 a 60 minutos (duração de pelo 

menos 2 minutos em cada jaula), tal como referido no protocolo.  

Quanto ao parâmetro de mau pelo, o mesmo foi adicionado ao protocolo WQ® 

por se considerar importante na identificação de coelhos desidratados através da 

observação de pelo baço em um dos lados dos coelhos. Foi atribuída a classificação 0 

(bom pelo) ou 2 (mau pelo), tendo a presença (>2% dos coelhos avaliados) deste 

parâmetro penalizado a pontuação do critério em 20 pontos.  

Na avaliação dos animais húmidos, foi atribuída a classificação de 0 (pele seca) 

ou 2 (presença de humidade), sendo que um animal com apenas uma pequena parte da 

cabeça ou outra zona húmida foi considerado como um animal húmido. Considerou-se 

o valor excelente (30 pontos) quando se verificou a presença do parâmetro até 1% dos 

coelhos avaliados e o valor mínimo (20 pontos) quando verificou a presença do 

parâmetro até 2% dos coelhos avaliados 

Na análise dos animais sujos, apenas um lado do coelho foi avaliado 

considerando a percentagem da área suja nesse lado. Desta forma, foi atribuída a 

classificação 0 (10% sujo), 1 (10-30% sujo) ou 2 (>30% sujo), a qual permitiu obter o 

valor excelente (até 0,5% com classificação de 1 e 0% com classificação de 2, obtendo 

60 pontos) e o valor mínimo (até 1% com classificação de 1 e 0,5% com classificação 

de 2, obtendo 40 pontos). 

Na avaliação da poeira, foi colocada uma cartolina preta (tamanho de 

14,8x21cm) no meio do pavilhão durante todo o processo de avaliação (média 2 horas), 

com a classificação de 0 (sem evidência de poeira), 1 (mínima evidência de poeira - fina 

cobertura de poeira) ou 3 (evidência de poeira – cor papel não visível). Neste âmbito, o 

valor excelente (10 pontos) foi atingido quando foi atribuída a classificação de 0 e o 

valor mínimo (7 pontos) quando foi atribuída a classificação de 1 na exploração. 

Quanto ao padrão e qualidade de luz, este foi questionado ao produtor, tendo 

sido atribuída a classificação de 0 (mínimo de 8 horas de luz diária natural ou artificial, 

permitindo que todos os animais possam ser observados do lado de fora da jaula) ou 1 

(outro caso não descrito na classificação 0). Este parâmetro reduziu 20 pontos na 

classificação do respetivo critério, caso o valor mínimo (classificação de 0) não fosse 

atingido. 
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b) Conforto térmico 

Este critério foi avaliado através dos parâmetros de temperatura ambiente e de 

frequência da queima de pelo e temperatura atingida, os quais foram questionados ao 

produtor. 

No que respeita à temperatura ambiente, a mesma foi avaliada tendo por base 

a análise do registo da temperatura mínima e máxima, durante o último mês (anterior à 

data da avaliação) em todos os compartimentos onde os animais foram avaliados. A 

classificação deste parâmetro foi de 0 (temperatura dentro da zona termoneutra dos 

coelhos compreendida entre 1ºC e 28ºC) que correspondeu ao valor excelente (100 

pontos); 1 (temperatura abaixo ou acima do nível termoneutro dos coelhos não superior 

a dois dias) que correspondeu ao valor mínimo (50 pontos); ou 2 (temperatura acima ou 

abaixo do nível termoneutro superior a dois dias ou em caso de falta de registos).  

A frequência da queima de pelo e temperatura atingida foi outro parâmetro 

avaliado neste critério, assim como a temperatura atingida durante este procedimento, 

não considerando para análise o valor da temperatura ambiente. Este parâmetro foi 

classificado com 0 (temperatura diária dentro do nível termoneutro, mencionado no 

parâmetro anterior); ou 2 (temperatura acima do nível termoneutro dos coelhos ou em 

caso de falta de registos da mesma). Caso não fosse atingido o valor mínimo 

(classificação de 0), seriam descontados 20 pontos na pontuação do presente critério.  

c) Facilidade de movimento 

Os parâmetros avaliados neste critério compreenderam a altura das jaulas e a 

densidade das jaulas. 

Para a altura das jaulas foi considerado o valor excelente (38cm) e o valor 

mínimo (32cm) em 90% das jaulas avaliadas, tendo sido pontuados com 40 e 20 pontos 

respetivamente.  

A densidade da jaula, em cm2/coelho, foi considerada como excelente (60 

pontos) quando superior a 1500cm2/coelho e valor mínimo (35 pontos) quando superior 

a 500cm2/coelho (estabelecidas pelo protocolo WQ®). As medidas das jaulas foram 

obtidas durante a aplicação do protocolo. 

3.1.3. Boa saúde 

Relativamente a este princípio, foram avaliados os seguintes critérios: ausência de 

lesões, ausência de doença e ausência de dor induzida por procedimentos de maneio.  
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Com o objetivo de complementar a avaliação do princípio de boa saúde, foram 

registadas, em matadouro, as rejeições totais de carcaça por presença de pneumonia, 

abcessos, dermatite, assim como a presença de diarreias. 

a) Ausência de lesões 

Neste critério foram avaliados visualmente, durante pelo menos 2 minutos em 

cada jaula, os parâmetros: feridas no corpo, feridas nas orelhas, orelhas caídas, falhas 

de pelo, avaliação da marcha e condições da jaula. Adicionalmente foi avaliado o 

parâmetro de lesões podais no matadouro. 

Relativamente ao parâmetro de feridas no corpo (arranhões ou feridas abertas 

>2cm não cicatrizadas), o mesmo foi avaliado em um dos lados do animal, não 

considerando as orelhas, podendo ser atribuída a classificação de 0 (se o animal não 

tiver lesões maiores que 2cm); de 1 (a presença de uma ou mais lesões maiores que 

2cm); ou de 2 (a presença de uma ou mais lesões superiores a 5cm). Neste parâmetro, o 

valor excelente (30 pontos) foi cumprido quando se observaram até 0,4% dos animais 

com classificação de 1 e 0% dos animais com classificação de 2; e o valor mínimo (15 

pontos) quando se observaram até 1% dos animais com classificação de 1 e até 0,4% 

dos animais com classificação de 2. 

Quanto ao parâmetro de feridas nas orelhas (arranhões ou feridas abertas 

>2cm não cicatrizadas), foi considerado o pior lado, com variação da classificação entre 

0 (ausência de lesões); 1 (presença de qualquer lesão antiga); ou 2 (presença de qualquer 

nova lesão - aberta, com sangue ou lesão purulenta). O valor excelente (20 pontos) foi 

atingido quando se verificou a presença do parâmetro até 2% dos animais com a 

classificação de 1 e 0% dos animais com a classificação de 2; e o valor mínimo (12 

pontos) quando se verificou a presença do parâmetro até 5% dos animais com a 

classificação de 1 e até 1% dos animais com a classificação de 2. 

No que refere ao parâmetro de orelhas caídas, a classificação atribuída foi de 

0 (ausência); ou de 2 (presença). O valor excelente (10 pontos) foi considerado quando 

se verificou a presença do parâmetro até 0,6% e o valor mínimo (7 pontos) quando até 

1,2%. 

Em relação ao parâmetro de falhas de pelo, este foi classificado com 0 (<2cm); 

ou com 2 (qualquer sinal de tricofagia ou agressividade, originado falhas de pelo >2cm). 

O valor excelente (10 pontos) foi considerado quando se verificou a classificação 2 até 

0,2% dos animais e o valor mínimo (7 pontos) até 1% dos animais. 
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No que respeita ao parâmetro de avaliação da marcha, a avaliação foi 

realizada através da contagem de claudicações ou alterações motoras, em que foi 

atribuída a classificação de 0 (animal sem dificuldade em movimentar-se); de 1 (animal 

com alguma dificuldade em movimentar-se); ou de 2 (animal com grave dificuldade em 

movimentar-se sem uso de uma perna ou uso mínimo). O valor excelente (30 pontos) 

foi atingido quando se verificou a presença do parâmetro até 0,4% dos animais com 

classificação de 1 e 0% dos animais com classificação de 2; e o valor mínimo (20 

pontos) quando se verificou a presença do parâmetro até 1% dos animais com 

classificação de 1 e até 0,4% dos animais com classificação de 2. 

Quanto à avaliação das condições da jaula, foi atribuída a classificação de 0 

(jaulas com boas condições, sem qualquer elemento que possa causar lesões nos 

animais) ou 2 (algum elemento que possa causar lesões nos animais, não se verificando 

em mais do que uma jaula). Quando se verificaram elementos que pudessem causar 

lesões em apenas uma jaula ou em mais de uma jaula, a pontuação do critério foi 

reduzida em 15 ou 30 pontos respetivamente.  

Para além destes parâmetros, foi acrescentado ao protocolo WQ®  o parâmetro 

relativo ao número de lesões podais por se considerar um complemento ao estudo das 

lesões. Neste sentido, este parâmetro foi avaliado durante o abate, no matadouro, em 

500 carcaças do mesmo lote avaliado na exploração. Durante a avaliação, foi atribuída 

a classificação de 0 (extremidades podais em perfeito estado); ou 2 (alguma 

deformidade ou lesão). O número de lesões abrangeu qualquer grau de lesão nas 

extremidades podais anteriores (desde os metacarpos, zona de encaixe do gancho, até à 

extremidade das falanges anteriores) e posteriores (desde os metatarsos até à 

extremidade das falanges posteriores). Este parâmetro levou à redução de 30 pontos, 

quando o valor mínimo (<=1% dos coelhos com classificação 2) não foi atingido, ou à 

redução de 10 pontos na pontuação do critério, quando o valor excelente (0% dos 

coelhos com classificação 2) não foi atingido. 

b) Ausência de doença 

Para avaliar este critério, foram avaliados os seguintes parâmetros: 

mortalidade, occisão, tosse, espirros, descarga nasal, descarga ocular/conjuntivite, 

alopecia/dermatite/abcessos, sarna, torções do pescoço, sistema de limpeza da jaula e 

presença de moscas. A maioria dos parâmetros foi avaliada, visualmente, em 20 jaulas 

com média de 9 animais em cada jaula, à exceção dos parâmetros de tosse e espirros 
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que foram avaliados em 10 jaulas; assim como os parâmetros de mortalidade, occisão e 

presença de moscas que foram avaliados relativamente à exploração em si tendo sido 

questionados ao produtor. Neste critério foram, também, incluídos os parâmetros de 

diarreia, dispneia, dermatofitoses e Mixomatose com o objetivo de complementar a 

avaliação da saúde dos coelhos de engorda.   

A mortalidade não incluiu o número de animais eutanasiados na exploração, 

tendo sido considerado o valor excelente (20 pontos) na presença deste parâmetro até 

5% e o valor mínimo (12 pontos) até 8% do lote da avaliação. A eutanásia de 

emergência abrangeu o número de coelhos, do lote da avaliação, que foram 

eutanasiados na exploração desde o desmame até ao fim do ciclo produtivo. Neste 

parâmetro o valor excelente (10 pontos) foi cumprido quando o número de animais 

eutanasiados correspondeu a 40% e o valor mínimo (7 pontos) quando correspondeu a 

20% da mortalidade.  

Os parâmetros de tosse e de espirros foram avaliados durante pelo menos 2 

minutos em cada jaula, podendo ser atribuída a classificação de 0 (ausência de tosse); 

de 1 (se o número de animais com tosse/espirros fosse igual ou inferior ao número de 

coelhos da jaula); ou de 2 (outra situação). O valor excelente (10 pontos) foi atribuído 

quando se observou a presença dos parâmetros em 1 jaula com classificação de 1 e 0 

jaulas com classificação de 2; e o valor mínimo (7 pontos) quando em 2 jaulas com a 

classificação de 1 e 1 jaula com a classificação de 2. 

O parâmetro de descarga nasal foi classificado com 0 (ausência) ou 2 

(presença), tendo sido considerado o valor excelente (10 pontos) em até 1% dos animais 

com este parâmetro e o valor mínimo (7 pontos) até 5%.  

Quanto ao parâmetro de descarga ocular/conjuntivite, a classificação foi de 

0 (ausência) ou 2 (presença), tendo sido considerado o valor excelente (10 pontos) em 

até 0,8% dos animais com este parâmetro e o valor mínimo (7 pontos) até 2%. 

O parâmetro de alopecia/dermatite/abcessos foi classificado com 0 (ausência) 

ou 2 (presença), tendo sido considerado o valor excelente (10 pontos) em 0% dos 

animais com este parâmetro e o valor mínimo (7 pontos) até 0,5%. 

Relativamente ao parâmetro de torções do pescoço, o mesmo foi classificado 

com 0 (ausência); 1 (moderada, que permite o animal comer e beber sem dificuldade); 

ou 2 (severa, tendo o animal dificuldade em comer e beber). O valor excelente (20 

pontos) foi considerado nos casos em que se verificou a presença do parâmetro até 0,2% 
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dos animais com classificação de 1 e 0% com classificação de 2; e o valor mínimo (12 

pontos) até 0,5% dos animais com classificação de 1 e até 0,2% dos animais com 

classificação de 2. 

No parâmetro da sarna, a classificação foi de 0 (ausência) ou 2 (presença), em 

que a sua presença em mais de 0% dos animais implicou a penalização do critério em 

40 pontos.  

No parâmetro da limpeza das jaulas, a classificação foi de 0 (jaula limpa); 1 

(jaula parcialmente suja – presença de alimento seco compactado, pelo e mofo); ou 2 

(jaula muito suja). Quando não foi cumprido o valor mínimo (até 5 jaulas parcialmente 

sujas e 2 muito sujas), foram descontados 20 pontos, ou 10 pontos quando não foi 

atingida a classificação de excelente (até 2 jaulas parcialmente sujas).  

Na avaliação do parâmetro da presença de moscas, foi considerada a 

classificação de 0 (ausência de moscas em gaiolas ou sobre os animais); de 1 (presença 

de moscas nas gaiolas ou sobre os animais, ou apenas ovos de moscas nas portas e / ou 

janelas); ou 2 (presença de ovos e moscas). Neste parâmetro a classificação de 1 

implicou a redução de 10 pontos e a classificação de 2 implicou a redução de 20 pontos 

na pontuação do critério. 

Os parâmetros de diarreia e dispneia, que foram adicionados ao protocolo 

WQ®, foram avaliados com classificação de 0 (ausência) ou 1 (presença), tendo a 

presença destes parâmetros exigido a redução de 5 pontos na pontuação do critério 

quando superior a 0%, ou 10 pontos quando foi superior a 1%.  

As dermatofitoses, nomeadamente a “Tinha”, foram avaliadas pela 

observação de sinais compatíveis com a doença, sendo que estas lesões estão localizadas 

no nariz, orelhas, face ou extremidades em forma circular com eritema, superfície áspera 

e seca (White et al., 2002).  

A presença de Mixomatose foi avaliada através de sinais compatíveis com a 

doença, sendo estes a descarga ocular serosa e blefaroconjuntivite, descarga 

mucopurulenta e edema, pus nos olhos, nódulos subcutâneos no nariz, lábios e orelhas 

(Andrade et al., 2002).  

Os parâmetros de dermatofitoses e Mixomatose, os quais foram adicionados 

ao protocolo WQ®, foram classificados com 0 (ausência) ou 1 (presença), tendo sido 

descontados 20 pontos da pontuação do critério pela presença de cada uma das doenças. 
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c) Ausência de dor induzida por procedimentos 

Na avaliação deste critério, foi apenas avaliado o parâmetro de métodos de 

eutanásia de emergência, em que a classificação atribuída foi de 0 (animais 

corretamente atordoados antes da occisão de emergência) correspondendo ao valor 

mínimo (100 pontos), ou de 2 (animais não corretamente atordoados). Neste parâmetro, 

os métodos de occisão considerados corretos foram o uso de dispositivo de êmbolo 

retráctil na cabeça seguida de pithing (perfuração ou corte da medula espinal), de 

luxação do pescoço ou de sangria, assim como electronarcose com sangria e injeção 

letal. Não sendo possível observar a execução deste parâmetro, questionou-se o produtor 

sobre o método de eutanásia utilizado. 

3.1.4. Comportamento apropriado 

Este princípio foi avaliado através dos critérios de expressão de comportamentos 

sociais, expressão de outros comportamentos e bom relacionamento Homem-animal. Cada 

critério foi avaliado através respetivos parâmetros em 10 jaulas. 

a) Expressão de comportamentos sociais 

Este critério englobou a avaliação visual dos parâmetros de comportamento 

social negativo. O parâmetro de isolamento individual não foi tido em conta na 

avaliação, uma vez que foi estabelecido para animais alojados individualmente 

(protocolo WQ®). 

No comportamento social negativo foi considerado o número de mordidas 

por jaula, em que 30 pontos foram descontados no caso de se observar qualquer mordida 

entre os coelhos das jaulas avaliadas. Neste sentido, não houve pontuação de 100, tendo 

sido atribuídos 70 pontos (1 mordida), 40 pontos (2 mordidas), 10 pontos (3 mordidas) 

ou 0 pontos (mais de 3 mordidas). 

b) Expressão de outros comportamentos 

Neste critério, a avaliação foi realizada, visualmente, através do parâmetro de 

comportamentos anormais.  

Quanto aos comportamentos anormais, foi observada a presença ou ausência 

de comportamento anormal durante 2 minutos em 10 jaulas. Um comportamento 

anormal foi considerado em casos onde se observou o abanar da cabeça ou morder a 

jaula, durante um período de 30 segundos, e/ou um comportamento repetitivo num 

animal por pelo menos 15 segundos. A ausência de comportamento anormal foi 

classificada com 0 e a presença de qualquer comportamento anormal foi classificada 
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com 2. O valor excelente (100 pontos) foi considerado quando não se observaram 

animais com comportamentos anormais e o valor mínimo (55 pontos) quando se 

observaram até 4% dos animais com estes comportamentos. 

c) Bom relacionamento Homem-animal 

Esse critério foi avaliado através do parâmetro de preparação dos tratadores, 

que teve como objetivo avaliar o nível de formação dos tratadores, em relação ao bem-

estar animal. Foi atribuída a classificação de 0 (quando todos os tratadores apresentaram 

preparação específica sobre bem-estar animal) correspondendo ao valor excelente (100 

pontos); de 1 (presença de pelo menos um responsável de bem-estar animal na 

exploração) correspondendo ao valor mínimo (50 pontos); ou de 2 (nenhum 

tratador/responsável com preparação específica sobre bem-estar animal). Neste 

parâmetro, foi questionado ao produtor o tipo de formação dos tratadores sobre os 

procedimentos que realizam com os coelhos na exploração. 

3.2. Avaliação do bem-estar animal de coelhos de engorda no 

matadouro 

No sentido de avaliar o BEACE no matadouro foi elaborado um protocolo com 14 

parâmetros (tabela 3) agrupados em 4 critérios de avaliação de BEA (transporte, manipulação 

pré-abate, procedimentos de insensibilização elétrica e de sangria, e formação dos operadores), 

com base na informação recolhida da bibliografia e na legislação existente. O protocolo foi 

aplicado presencialmente durante o acompanhamento do abate dos lotes, avaliados na 

exploração, em 3 matadouros portugueses.  

Desta forma, foi possível relacionar as variáveis de BEACE, da exploração, e as rejeições 

totais de carcaça por pneumonia, abcessos, dermatites, caquexia, assim como a presença de 

diarreias em carcaça observadas no exame post-mortem. Adicionalmente, para complementar 

a avaliação do BEACE no matadouro, foi realizado o registo de rejeições parciais de carcaça 

por fraturas e hematomas, tendo sido avaliado 34% dos coelhos do lote avaliado nas 

explorações (tabela 2).  
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Tabela 3: Critérios e parâmetros de avaliação do BEACE no matadouro (fonte própria) 

Critérios Parâmetros 

Transporte (TR) 

Densidade das caixas; tempo entre a última refeição e o 

abate; duração da viagem; e método de descarga dos 

animais*. 

Manipulação pré-abate 

(MPA) 
Manipulação dos animais antes da IE*. 

Procedimentos de IE  e de 

sangria (PIS) e ausência de 

reflexos 

Amperagem e voltagem*; verificação do equipamento de 

IE*; tempo de IE*; tempo entre IE e sangria*; método 

alternativo à insensibilização*; presença de reflexos após 

IE e após sangria. 

Formação dos operadores 

(FO) 
Formação e tipo de formação dos operadores. 

*Parâmetros avaliados in loco durante o abate 

Foi elaborado um questionário ao diretor do matadouro (anexo 2) a fim de obter 

informações sobre os vários parâmetros do BEACE associados ao transporte, frequência da 

verificação da mAh e Volt. e formação do pessoal. No que refere à análise dos restantes 

parâmetros, foi realizada uma tabela para registo das alterações observadas presencialmente no 

decorrer de cada abate (anexo 2). 

3.2.1. Transporte 

Este critério engloba a avaliação dos parâmetros: tempo entre a última refeição e o 

abate, duração da viagem, número de coelhos por caixa e método de descarga dos animais. 

Relativamente à densidade das caixas foram solicitadas no matadouro as medidas 

das caixas e foram contabilizados os coelhos por caixa. A classificação mínima foi atribuída 

quando o espaço disponível por coelho, na caixa, correspondeu a pelo menos 500cm2. Foi 

aplicada a classificação de 0 (=>600cm2/coelho); 1 (=>500cm2/coelho e < 600 cm2/coelho); 

ou 2 (<500cm2/coelho), com a pontuação de 100, 60 ou 0 pontos respetivamente. 

O tempo entre a última refeição e a o abate foi determinado através da hora da 

última refeição antes da carga e a hora do abate dos coelhos avaliados. Este parâmetro teve 

como objetivo determinar o tempo médio sem acesso a alimentação e abeberamento dos 

coelhos até ao abate. Em caso de se ter verificado um tempo inferior a 12 horas, o parâmetro 

foi classificado com 0 (100 pontos); e quando superior a 12 horas, foi classificado com 1 (0 
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pontos). A informação necessária para análise deste parâmetro foi fornecida pelos 

responsáveis dos matadouros. 

A duração da viagem compreendeu o período entre a hora de saída da exploração e 

a hora de chegada ao matadouro, tendo sido estes questionados no respetivo matadouro. Este 

parâmetro foi estabelecido a fim de determinar a duração da permanência dos coelhos nas 

caixas de transporte. Casos em que se verificou um tempo inferior a 8 horas, a classificação 

foi de 0 (100 pontos). Quando superior a 8 horas, foi classificado com 1 (0 pontos). Este 

parâmetro foi questionado aos responsáveis do matadouro. 

Para avaliar o parâmetro relativo à descarga dos animais/caixas foi observada a 

forma como as caixas foram colocadas no chão ou na bancada de insensibilização durante 

15 minutos de forma contínua. A classificação de 0 (100 pontos) foi atribuída quando as 

caixas foram colocadas no chão, de forma cuidada, através de dois funcionários ou de 

elevadores/rampas. Caso contrário (caixas atiradas para o chão) seria atribuída a 

classificação de 2 (0 pontos). 

3.2.2. Manipulação dos coelhos antes do abate 

Este critério foi avaliado através da manipulação dos animais pelos funcionários do 

matadouro antes do abate. A avaliação deste parâmetro foi realizada mediante a observação 

contínua de 500 coelhos, em que se avaliou a presença ou ausência de vocalizações por parte 

dos animais subsequentes à manipulação e se os mesmos foram manipulados apenas pelas 

orelhas durante mais de 1 segundo. Quando uma destas situações foi observada em 1% dos 

coelhos, a pontuação foi mínima (55 pontos); e em 0,5% dos coelhos foi atribuída a 

pontuação excelente (100 pontos).  

3.2.3. Procedimentos de insensibilização elétrica e ausência de reflexos  

Para aferir sobre a eficácia da insensibilização elétrica (IE), foram avaliados os 

seguintes parâmetros: amperagem (A) e voltagem (Volt.), verificação do equipamento de 

IE, tempo de IE, tempo entre IE e sangria, método alternativo à insensibilização, presença 

de reflexos após a IE e presença de reflexos após a sangria. 

O parâmetro de amperagem e voltagem (AV) foi classificado com 0 (100 pontos), 

quando se verificou a existência de um dispositivo informativo da amperagem e voltagem, 

assim como o cumprimento de valores mínimos estipulados na lei (mínimo de 100V, 0,3A 

durante 1-3s em contacto com o animal). Em situação contrária, a classificação seria 1 (0 

pontos). Este parâmetro foi avaliado visualmente, de forma contínua, durante o abate por um 

período médio de 15 minutos. 
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Quanto à verificação do equipamento de IE, este foi avaliado tendo em conta as 

seguintes classificações: 0 (100 pontos), quando houve, da parte do matadouro, a verificação 

de pelo menos uma vez dos valores de AV antes e durante o abate; 1 (50 pontos) quando o 

aparelho de informação de AV foi verificado uma vez antes ou durante o abate; e 2 (0 

pontos), quando não houve verificação de AV. Este parâmetro foi questionado aos 

responsáveis do matadouro. 

Quanto ao tempo de IE, este foi classificado com 0 (100 pontos) quando se verificou 

um período de tempo de 1-3s ou 1 (0 pontos) quando <1s ou >3s, tendo em conta os estudos 

existentes e a legislação em vigor. O presente parâmetro foi observado continuamente 

durante um período médio de 15 minutos. 

No que refere ao tempo entre a IE e a sangria, foi observado o tempo decorrido 

entre o momento do atordoamento e a realização da sangria. Quando a sangria se realizou 

até 20 segundos após a IE, a classificação foi de 0 (100 pontos); e quando superior a 20s, a 

classificação foi de 2 (0 pontos). O presente parâmetro foi avaliado visualmente, de forma 

contínua, durante um período médio de 15 minutos. 

Outro parâmetro de avaliação foi a existência de um método alternativo à 

insensibilização. Este parâmetro permitiu avaliar a existência de um método alternativo nos 

casos em que o animal apresentou sinais de consciência após a sangria (tentativa de 

endireitamento e/ou retorno da respiração rítmica). Casos em que existiu um método 

alternativo para evitar o sofrimento desnecessário do animal, tais como deslocamento 

cervical ou torção do pescoço, a classificação foi de 0 (100 pontos); quando o método foi 

inexistente, a classificação foi de 1 (0 pontos). Para avaliação deste parâmetro foram 

observados animais após a sangria durante um período contínuo médio de 15 minutos. Casos 

em que não ocorreu nenhuma situação que exigiu a aplicação deste método, foi questionado 

a um dos responsáveis do matadouro a existência de métodos alternativos em situações que 

revelem um estado de consciência dos animais após a sangria. 

Relativamente à ausência de reflexos, foi avaliada a presença de reflexos após a IE 

e após a sangria, com o intuito de avaliar o estado de inconsciência e insensibilização dos 

animais. Foram observados continuamente em média 500 coelhos após a IE e após a sangria, 

para proceder à identificação da presença ou ausência de reflexo palpebral (RP), reflexo 

nasal (RN), retorno da respiração rítmica (RRR), tentativa de endireitamento (TE) e 

vocalização (VOC). O RP foi avaliado através do toque da pálpebra ou pela visualização de 

pestanejar frequente. O RN foi avaliado através da aplicação de um estímulo com a ponta de 
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uma tampa de caneta. O RRR foi considerado presente quando foi observado movimento do 

tórax de modo rítmico. A TE foi observada quando o animal tentou adotar a postura de 

estação (postura que tem quando está em pé). Nos casos em que se verificou qualquer um 

destes sinais nos animais observados até 1%, foi atribuída a classificação de 0 (100 pontos); 

entre 1% e 5% foi atribuída a classificação de 1 (50 pontos); superior a 5% foi atribuída a 

classificação de 2 (0 pontos).  

3.2.4. Formação dos operadores 

No que refere à presença ou ausência de formação dos operadores, foram atribuídas 

respetivamente as classificações de 0 ou 1. No caso de formação formal contínua (através 

de formador da área de BEA), foi atribuída a pontuação de 100 pontos. Em caso de formação 

formal única, foram atribuídos 75 pontos, assim como no caso de formação informal 

contínua dada por algum elemento com formação de BEA. Em caso de formação informal 

única, a pontuação foi de 50 pontos. Casos em que não se verificaram nenhuma destas 

situações, a pontuação foi de 0 pontos. Este parâmetro foi questionado aos responsáveis do 

matadouro. 

3.3. Tratamento e análise de dados 

Após a recolha de informações, os dados foram transcritos para Microsoft Office Excel 

2015 versão 15.21.1. Os valores das referidas escalas de classificação (de 0 a 3) foram 

transformados em pontos numa escala de 0 a 100 através de fórmulas de cálculo, tendo em 

conta o valor mínimo e excelente estabelecido pelo protocolo WQ® (anexo 3), podendo a 

pontuação ser inferior a 0 na presença de alguns parâmetros: 

- 0: correspondeu à pior situação de BEA (situação em que já não é possível haver mais 

decréscimos na qualidade do BEA); 

- 50: correspondeu a uma situação neutra de bem-estar animal (nível de bem-estar que não 

é considerado bom nem mau); 

- 100: correspondeu à melhor situação de bem-estar animal (situação em que já não é 

possível haver mais melhorias). 

Cada parâmetro teve um peso diferente no cálculo de cada critério. Contudo, na avaliação 

efetuada no matadouro, os critérios tiveram todos o mesmo peso tendo-se atribuído a mesma 

importância a todos os parâmetros e pelo fato de não existir um protocolo base.  Em seguida, 

estes foram combinados para determinar a pontuação dos princípios; e finalmente foi atribuída 

uma categoria de BEA tal como mostra a figura 3. 
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Figura 3: Esquema da avaliação geral do BEA (Welfare Quality®) 

As pontuações obtidas relativamente ao BEA foram usadas para atribuir à exploração uma 

categoria de bem-estar animal, as quais podem ser designadas da seguinte forma: 

 Excelente: nível mais elevado de bem-estar animal (>80 pontos). 

 Elevado: nível bom de bem-estar animal (>55 pontos). 

 Aceitável: nível de bem-estar animal abaixo ou no limite do mínimo (>20 pontos). 

 Inaceitável: nível de bem-estar baixo. 

No que diz respeito à avaliação de BEACE em matadouro, cada parâmetro foi classificado 

com 100 pontos, em que a avaliação final foi a média de todos os parâmetros. Os dados obtidos 

são interpretados e sintetizados para obter uma pontuação que reflita a conformidade dos 

critérios em estudo, sendo compreendida numa escala de valores entre 0 e 100 pontos (tal como 

referido anteriormente). O nível de BEA de cada matadouro foi determinado através do mesmo 

método adotado na avaliação do BEACE das explorações. 

Após obter a classificação do BEACE de cada exploração e matadouro, foi realizada uma 

análise descritiva dos dados através da média e desvio padrão (DP). Foram elaborados gráficos 

e tabelas que permitiram avaliar, comparativamente, os vários parâmetros de cada critério 

relativos a cada exploração e matadouro. Para além disso, foi realizada uma análise estatística 

através do programa JMP®, através do qual foi determinada a correlação de Spearman (r). 

Segundo McDonald (2014), a correlação pode ser monotónica positiva (aumento de ambas as 

variáveis) ou monotónica negativa (enquanto uma variável aumenta, a outra diminui). Na 

interpretação dos resultados e para o valor de p (<0,05), foram considerados os seguintes tipos 

de correlação: fraca [-0,35; 0,35]; moderada [-0,67; -0,36] ou [0,36; 0,67]; e forte [-1; -0,68] ou 

[0,68; 1] (Taylor, 1990). Neste estudo são descritas as correlações moderadas e fortes. A 

inexistência de correlação entre as variáveis, não significa que não exista uma associação entre 

as mesmas tendo em conta os resultados do presente estudo. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
4.1. Aplicação do protocolo do bem-estar animal de coelhos de engorda 

WQ® na exploração 
 

No que refere às 12 explorações de coelhos de engorda avaliadas, a exploração K não foi 

incluída na análise dos resultados, uma vez que os dados obtidos apresentaram um valor atípico 

(outlier), em relação aos dados obtidos noutras explorações. Desta forma foram consideradas 

apenas 11 explorações (n médio=174 coelhos de engorda), as quais apresentaram, na sua 

totalidade, a classificação aceitável de bem-estar animal de coelhos de engorda (BEACE). Em 

termos de classificação quantitativa, tendo em conta uma escala de 0-100 pontos, as explorações 

apresentaram uma média de 25,7 pontos em que a classificação mais baixa foi de 22,4 pontos 

e a classificação mais alta foi de 32,2 pontos (gráfico 2 e tabela 4).  

De acordo com o conhecimento da autora, uma vez que não existiram trabalhos publicados 

relativos à aplicação deste protocolo em exploração de coelhos de engorda, não é possível 

estabelecer uma análise comparativa dos resultados encontrados. No entanto, mediante os 

resultados deste estudo, a classificação de aceitável indica-nos que as explorações avaliadas 

apenas cumprem requisitos mínimos não tendo sido atingido um nível bom ou excelente do 

BEACE. 

Gráfico 2: Classificação quantitativa do nível do BEACE nas explorações 

  

No que refere à pontuação dos princípios do BEACE, os que revelaram um valor médio 

mais baixo foram os princípios de boa alimentação (BA) e de boa saúde (BS), situando-se 
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abaixo de 20 pontos. Já o princípio de comportamento apropriado (CA) apresentou uma 

pontuação média acima de 80 pontos, sendo o único acima de 35 pontos. O princípio de bom 

alojamento (BAL) teve uma pontuação média aceitável de 32,53 pontos (tabela 4). Mediante a 

pontuação dos princípios é possível afirmar que os princípios de BA e BS são os que apresentam 

maior necessidade de melhorias em termos de bem-estar animal. Para além disso, a pontuação 

média do princípio BAL também sugere melhorias, uma vez que não obteve um bom resultado 

(tabela 4). Tal como defende Blokhuis et al. (2010), um bom comportamento não compensa 

uma saúde insuficiente, mesmo com uma classificação final aceitável. Desta forma, a nível 

geral, os resultados revelam a necessidade de medidas para melhorar o nível de BEACE, 

nomeadamente a nível da saúde e alimentação dos animais. 

Tabela 4: Pontuação média dos princípios do BEACE WQ®  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para melhor entender os resultados dos princípios é necessário avaliar os resultados dos 

respetivos critérios (tabela 5), os quais serão alvo de explanação nos pontos seguintes. 

Tabela 5: Pontuação média dos critérios do BEACE WQ®  

 
Boa 

Alimentação 
(BA) 

Bom Alojamento 

(BAL) 
Boa Saúde (BS) 

Comportamento 

Apropriado (CA) 

 APF APS CE CT FM AL AD ADIP ECS EOC BRHA 

Média 17,25 21,59 31,57 80,00 20,27 -10,06 -13,63 0 100 95,91 50 

Desvio 

Padrão 
16,98 5,68 13,57 0 7,60 10,26 9,13 0 0 13,57 0 

Legenda: APF (ausência prolongada de fome); APS (ausência prolongada de sede); CE (conforto envolvente); CT 
(conforto térmico); FM (facilidade de movimento); AL (ausência de lesões); AD (ausência de doença); ADIP 
(Ausência de dor induzida por procedimentos); ECS (expressão de comportamento social); EOC (expressão de 
outros comportamentos); BRHA (bom relacionamento Homem-animal). 
 

Princípios	 Média	 DP	

Boa	Alimentação	(BA)	 18,77	 10,87	

Bom	Alojamento	(BAL)	 32,53	 7,30	

Boa	Saúde	(BS)	 -10,23	 5,67	

Comportamento	
apropriado	(CA)	 83,57	 4,75	

Classificação	final	 25,70	 3,26	
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4.1.1. Boa alimentação 

A pontuação do princípio boa alimentação (BA) foi calculada através dos critérios 

de ausência prolongada de fome (APF) (17,25 pontos) e de ausência de prolongada de sede 

(APS) (21,59 pontos), sendo que APF teve pontuação mais baixa e uma influência maior na 

pontuação do princípio. 

No critério APF cerca de 2,6% dos animais avaliados foram considerados magros, 

sendo um valor superior ao mínimo aceitável (1%). No matadouro, foram observados casos 

de rejeições totais (0,18%) de carcaça por caquexia (figura 4) (n médio = 1960 coelhos), 

sugerindo que este parâmetro analisado no matadouro pode ser um bom indicador da 

presença de animais magros na exploração. Em face dos dados apresentados, não se pode 

supor que a presença das caquexias esteja relacionada com a privação de alimento, associada 

ao número elevado de coelhos por comedouro, uma vez que não houve casos em todas as 

jaulas e as mesmas dispunham do mesmo número de coelhos. Por conseguinte, pode-se 

mencionar como causa mais provável o fato de os animais magros estarem doentes, porém 

não foi avaliada a presença de outros sinais clínicos nesses animais que possa suportar esta 

possibilidade. 

 
Figura 4: Carcaça rejeitada por caquexia (fonte própria)  

 

Adicionalmente, na maioria das explorações, o número de animais por comedouro e 

bebedouro foi superior a 8 (72,7%), tendo 27,3% das explorações sido avaliadas com um 

valor compreendido entre 7 a 8 coelhos/jaula. De acordo com o protocolo WQ®, o número 

ideal de coelhos por comedouro/bebedouro deve ser igual ou inferior a 7. Neste âmbito, 

recomenda-se a redução do número de coelhos por bebedouro e comedouro com o objetivo 

de melhorar a condição corporal dos coelhos de engorda. Para além disso, também, pode 

reduzir o risco de contágio e doenças, comportamentos agressivos e lesões, assim como a 

taxa de mortalidade (Szendrõ & Zotte, 2011). 
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No critério APS, o parâmetro do funcionamento dos bebedouros apresentou-se eficaz 

em todas as explorações, uma vez que se observaram coelhos a beber água e no geral os 

coelhos não aparentavam estar desidratados. Já o parâmetro da limpeza dos bebedouros 

suplementares não foi tido em conta na pontuação, devido à ausência destes bebedouros nas 

explorações. No seguimento destes parâmetros, considera-se pertinente a avaliação do 

consumo de água, uma vez que pode ser um bom indicador de bem-estar podendo prevenir 

o agravamento de doenças. Para além disso, é relevante avaliar a qualidade da água, uma 

vez que uma manutenção inadequada das canalizações pode originar a presença de biofilme 

podendo causar problemas de saúde nos coelhos. 

4.1.2. Bom alojamento 

Este princípio foi avaliado através dos critérios de conforto envolvente (CE) (31,57 

pontos), de conforto térmico (CT) (80 pontos) e de facilidade de movimento (FM) (20,27 

pontos). O CE e a FM apresentaram-se como sendo os critérios com mais pontos a melhorar, 

pela sua menor pontuação, em termos de BEACE, tendo sido os que mais contribuíram para 

a baixa pontuação do princípio de bom alojamento (BAL). 

a) Conforto Envolvente 

Neste critério foram avaliados os parâmetros de animais sujos, de animais 

húmidos, de mau pelo, de poeira, e de qualidade e padrão de luz. 

Os parâmetros de animais húmidos e de mau pelo apresentaram valores médios 

de 0,09%, e 0,27% respetivamente, enquadrando-se no valor excelente (<1%), e o 

parâmetro de animais sujos (0,63%) cumpriu o valor mínimo (<1%) estabelecido pelo 

protocolo WQ®.  

O parâmetro da presença de poeira atingiu o valor mínimo, uma vez que todas 

as explorações apresentaram uma ligeira evidência de camada de pó. A presença de poeira 

pode estar associada a um sistema de renovação do ar e de limpeza inadequado e à queima 

de pelo pouco frequente. Neste âmbito, é de referir que a renovação do ar pode estar 

condicionada tendo em conta a estação do ano, nomeadamente no Inverno, por forma a 

manter a temperatura adequada no pavilhão. Apesar das explorações terem cumprido o 

mínimo exigido pelo protocolo, recomenda-se melhorar ou regularizar o sistema de 

renovação do ar, de limpeza da exploração e da queima de pelo para que seja atingido um 

valor excelente (ausência de poeira) no futuro.  

No parâmetro da qualidade e padrão de luz, a maioria das explorações (72,7%) 

informou que proporcionou mais de 8h de luz artificial/natural por dia aos coelhos de 
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engorda. As restantes explorações (27,2%) proporcionaram menos de 8h de luz por dia 

aos coelhos, penalizando a pontuação do critério em 20 pontos. Os coelhos são animais 

gregários e são mais ativos no crepúsculo, ao entardecer e enoitecer, (Díez et al., 2005), 

contudo é necessário terem um período de pelo menos 8h de luz por dia de acordo com a 

Welfare Quality® (2018). Na natureza a alteração da duração do período de iluminação 

diária ao longo das estações afeta o comportamento, os parâmetros fisiológicos, a 

reprodução e algum outro desempenho produtivo dos coelhos (Boyd & Bray, 1989). Para 

além disso, o anexo A do Decreto-Lei nº64/2000 com base na Diretiva nº98/58/CE de 20 

de Julho, refere que não se deve sujeitar os animais à escuridão permanente nem à luz 

artificial sem que haja período de obscuridade, caso a luz natural disponível não seja 

suficiente. Desta forma sugere-se que os coelhos de engorda tenham em média 8h de luz 

por dia, por forma a terem um período de luz e de escuridão que estimule o seu equilíbrio 

comportamental e fisiológico. 

b) Conforto Térmico 

Este parâmetro foi avaliado pelos parâmetros de temperatura ambiente e de 

frequência da queima de pelo e temperatura atingida.  

No parâmetro da temperatura ambiente da exploração, a pontuação foi máxima 

(100 pontos) em todas as explorações, em que o produtor informou assegurar a zona de 

conforto térmico, de acordo com protocolo WQ® (1-28ºC), tendo em conta as estações 

do ano, mantendo o pavilhão com uma temperatura média de 21ºC. As explorações 

avaliadas apresentaram equipamento que regula e informa a temperatura de forma 

automática. Contudo, deveria ser avaliada a sensação térmica, uma vez que a temperatura 

sentida pelos coelhos pode ser diferente da temperatura ambiente o que pode favorecer o 

aparecimento de doenças respiratórias. Desta forma, é possível obter informação 

relativamente aos níveis adequados de temperatura ambiente, humidade relativa e 

velocidade do ar. 

Neste critério, foi avaliado o parâmetro da frequência da queima de pelo e 

temperatura atingida. A maioria das explorações afirmou realizar a queima de pelo em 

média uma vez por semana, mas nenhuma das explorações tinha registos sobre a 

temperatura associada à mesma. Deste modo, todas as explorações tiveram 0 pontos 

penalizando a pontuação do critério em 20 pontos. Sem registo da temperatura associado 

à queima de pelo, não é possível ter registos da variação da temperatura durante e após o 

procedimento. É de lembrar que alguns estudos referem que os coelhos são muito 
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suscetíveis a temperatura ambiente alta, uma vez que não conseguem efetivamente suar 

e ofegar (Brewer & Cruise, 1994; Marai et al., 2002), o que pode levar a que diminuam 

a ingestão de alimento (Morrow-Tesch et al., 1994). Desta forma, quando sujeitos a 

temperaturas altas, o BEACE pode ficar comprometido em termos fisiológicos e pode 

causar-lhes algum stresse. Alguns autores referem que a zona de conforto térmico desde 

o desmame até ao fim da engorda pode ser compreendida entre 15 e 20ºC com humidade 

relativa de 60-70% (Lebas et al., 1986). Marai et al. (2002) afirmam que a temperatura 

da zona de conforto para coelhos é aproximadamente 21ºC. Neste seguimento, 

recomenda-se o registo da temperatura na jaula quando se realiza a queima de pelo, no 

sentido de regular o sistema de renovação de ar por forma a manter a zona de conforto 

térmico ideal. 

c) Facilidade de Movimento 

Este critério abrange os parâmetros de altura das jaulas e de densidade das jaulas.  

A altura registada das jaulas foi em média de 38cm, sendo que 3 das explorações 

apenas cumpriram o mínimo estabelecido pelo protocolo WQ® (32cm). Alguns autores 

defendem que as jaulas baixas não são adequadas ao comportamento locomotor dos 

coelhos e aumentam a ocorrência de comportamentos agressivos (Princz et al., 2008).  

No que refere à densidade das jaulas (cm2/coelho de engorda), a mesma aumenta 

com a idade existindo um aumento de agressividade (Lidfors et al., 2007; Szendro, 2009). 

Neste sentido, as últimas semanas, antes de os coelhos irem para o matadouro, foram 

fundamentais para realizar a avaliação deste parâmetro, ou seja, entre as 10 e 11 semanas 

de idade. Apenas 3 das 11 explorações avaliadas obtiveram o mínimo exigido pelo 

protocolo WQ® (500cm2/coelho de engorda). Nenhumas das explorações apresentou 

uma densidade de jaulas excelente (1500cm2/coelho) tendo em conta o comprimento e 

largura das jaulas, assim como o número de coelhos por jaula (gráfico 3). Como a maioria 

das explorações teve mais de 7-8 coelhos por jaula, o valor mínimo de densidade não foi 

atingido na sua maioria. 
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Gráfico 3: Média da densidade das jaulas das explorações 

 

Conforme os estudos realizados e o protocolo WQ®, a maioria das explorações 

apresentou jaulas com a altura ideal (38 cm). De acordo com a DGHFS (2017), as 

dimensões das jaulas convencionais não são suficientes para permitir a expressão de 

comportamentos naturais dos coelhos e não permitem que estes estejam de pé. Alguns 

estudos referem que o número máximo de coelhos de engorda por jaula deve ser definido 

tendo por base um limite máximo de 16 coelhos/m2 (Szendro, 2009 e Verga et al., 2009). 

O anexo A do Decreto-Lei nº64/2000 com base na Diretiva nº98/58/CE de 20 de Julho, 

estabelece que a liberdade de movimentos, tendo em conta a espécie, não deve ser 

restringida aos animais por forma a causar-lhes lesões ou sofrimento desnecessários, 

devendo permitir que os animais se possam levantar, deitar e virar sem dificuldade. Desta 

forma, conclui-se que as jaulas não dispõem de espaço suficiente, tendo em conta a 

densidade média das mesmas o que pode dificultar a liberdade de movimentos dos 

coelhos. Neste caso, sugere-se a redução do número de coelhos por jaula, assim como o 

enriquecimento das mesmas para que os coelhos tenham maior liberdade de movimento 

e possam desenvolver alguns comportamentos naturais (roer e explorar). 
4.1.3. Boa saúde 

O princípio de boa saúde (BS) foi avaliado tendo em conta os critérios de ausência 

de lesões (AL), de ausência de doença (AD) e de ausência de dor induzida por procedimentos 

(ADIP). O critério ADIP teve pontuação nula e o critério AD (-13,63 pontos) apresentou 

uma pontuação mais baixa que o critério AL (-10,06 pontos).  
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a) Ausência de Lesões 

Neste critério, foram avaliados os parâmetros: alterações da marcha, orelhas 

caídas, condições da jaula, feridas no corpo, feridas nas orelhas, falhas de pelo e lesões 

podais.  

O parâmetro alterações da marcha (0,18%) apresentou no geral um valor abaixo 

do mínimo estabelecido pelo protocolo WQ® (<1%). Já o parâmetro de orelhas caídas 

(0,63%) não atingiu o valor mínimo estabelecido pelo protocolo (<0,6%), o que se pode 

ter devido à presença de otites. Para além disso, a presença deste parâmetro pode ter tido 

origem noutras causas como uma lesão da cartilagem da orelha associada a trauma, ou 

causas genéticas. Neste sentido, sugere-se um acompanhamento mais frequente dos 

animais com orelhas caídas por forma a acompanhar a sua evolução, realizando um 

diagnóstico e tratamento adequado. 

Todas as explorações apresentaram boas condições das jaulas, não tendo sido 

observado qualquer elemento que pudesse causar lesões nos coelhos. Contudo, algumas 

explorações tinham os bebedouros no meio de uma das laterais das jaulas (figura 5), o 

que poderá causar algum desconforto em termos de BEA quando os coelhos se 

movimentam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de se terem verificado boas condições das jaulas, observaram-se feridas 

no corpo (2,5%) e falhas de pelo (1,2%), não tendo sido atingido o valor mínimo definido 

(<1%). Adicionalmente, observaram-se feridas nas orelhas (1,9%) tendo sido cumprido 

o valor mínimo definido (<5%). A presença destas lesões sugere a possibilidade de 

comportamentos anormais como mordeduras ou arranhadelas entre os coelhos ou 

automutilação. Estes comportamentos podem ter sido originados por situações de stress 

Figura 5: Bebedouro automático na exploração (fonte própria) 
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ou comportamento dominante de alguns coelhos associado à densidade das jaulas 

(Szendrõ & Dalle Zotte, 2011). Neste âmbito, recomenda-se maior atenção às jaulas que 

tenham coelhos com estas lesões, assim como o tratamento das lesões e manipulação 

cuidadosa dos coelhos. Se necessário, deve realizar-se a separação de coelhos que 

demonstrem comportamentos anormais. 

No matadouro foram observadas lesões podais (LP) em 11,1% (n=500) dos 

animais pendurados na linha de abate (45% das LP foram identificadas nos membros 

anteriores e 55% das LP nos membros posteriores), tendo ultrapassado o valor mínimo 

definido (1%). O gráfico 4 apresenta a distribuição do número de lesões podais e de 

dermatofitose encontradas em cada exploração visitada. Pela análise deste gráfico 

verificou-se que as lesões compatíveis com dermatofitose (28,5%) estiveram presentes 

em quase todas as explorações, à exceção de duas (gráfico 4).  

Gráfico 4: Distribuição das lesões podais e das lesões compatíveis com dermatofitose 

nas explorações (n=11) 

 

No geral, as explorações com um maior número de animais com sinais de 

dermatofitose apresentaram também uma percentagem mais elevada de animais com LP 

em matadouro. Apesar de não fazer parte da análise comparativa, é pertinente referir que 

a exploração K (outlier) teve 36,5% de lesões podais e 86% de sinais compatíveis com 

dermatofitoses, o que reforça a análise anterior.  

Como o objetivo do parâmetro LP consistiu no registo de qualquer lesão nas 

extremidades podais, não foi feita a distinção entre as mesmas e os sinais de 

dermatofitose. Desta forma, não é possível definir um valor concreto que permita 

0

10

20

30

40

50

60

70

Expl	A1 Expl	A2 Expl	B Expl	C Expl	D Expl	E Expl	F Expl	G Expl	I Expl	J

%
	d
e	
Ti
nh

a	
e	
le
sõ
es
	p
od

ai
s

Explorações

Dermatofitose Nº	lesões	podais



 

 
 

50 

distinguir as lesões observadas. Em termos estatísticos não foi estabelecida uma 

correlação entre as LP e as dermatofitoses. Contudo, mediante os dados observados e a 

prevalência de sinais compatíveis com dermatofitose (28,5%) nas explorações, é possível 

afirmar que a maioria das lesões podais observadas durante o estudo pode ter estado 

associada à presença de dermatofitoses. Até porque, a maioria das lesões observadas 

(exploração e matadouro) eram circulares com eritema, com superfície áspera e seca 

(White et al., 2002), o que reforça a associação anterior (figura 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Lesões compatíveis com dermatofitose 
Legenda: (A) na exploração; (B) no matadouro. 

 

Nas explorações E e I não foram observados casos de sinais compatíveis com 

dermatofitose e na exploração F apenas foi observada esta doença em 1% da amostra, não 

sendo possível estabelecer uma relação com as LP (gráfico 5). Neste sentido, pode 

associar-se a origem das LP ao piso das jaulas das explorações. Há estudos que referem 

que os coelhos demonstraram preferência por jaulas de arame por serem mais limpas e 

secas (Morisse et al., 1999). Contudo, a DGHFS (2017) refere que jaulas com apoio para 

pés evitam ferimentos causados pelo permanente contacto das extremidades podais com 

o arame. É de lembrar que na natureza, as patas dos coelhos afundam no solo macio, 

mantendo o contacto com a superfície e evitando pressões inadequadas (Busseth & 

Saunders, 2015). Neste seguimento, recomenda-se a colocação de apoio para as 

extremidades podais nas jaulas a fim de promover um maior conforto dos coelhos.   

a) Ausência de Doenças 

A análise dos resultados do critério ausência de doenças (AD) foi organizada em 

quatro pontos: mortalidade e occisão na exploração, alterações respiratórias (tosse, 

A B 
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espirros, descargas nasais, dispneia, descargas oculares/conjuntivite), alterações 

dermatológicas (alopecias/dermatites/abcessos, sarna e dermatofitose) e outras alterações 

(torções do pescoço, sistema de limpeza das jaulas, presença de moscas e diarreia).  

- Mortalidade e occisão na exploração 

Os dados de mortalidade e de occisão na exploração foram facultados pelos 

proprietários, tendo em conta os registos dos últimos 3 meses anteriores à data da visita 

às explorações. No que refere à mortalidade a média foi de 2,23% cumprindo o valor 

excelente definido (5%). Relativamente à occisão na exploração, a média foi de 0,9%. 

Neste parâmetro, foi determinada a percentagem de occisão referente ao nível de 

mortalidade registado em cada exploração. Neste seguimento, apenas 2 explorações 

revelaram uma percentagem de occisão superior a 40% do valor da mortalidade (valor 

excelente); 5 explorações apresentaram uma percentagem de occisão igual ou superior a 

20% do valor da mortalidade (valor mínimo); e quatro explorações evidenciaram uma 

percentagem de occisão de 0% do valor da mortalidade (gráfico 5). 

Gráfico 5: Mortalidade e occisão nas explorações 

 
Pela análise comparativa dos gráficos 4 e 5, verificou-se que as explorações com 

maior percentagem de mortalidade apresentaram, simultaneamente, uma maior 

percentagem de lesões e de dermatofitose (explorações D, G e J). Em termos estatísticos 

a mortalidade revelou uma correlação positiva significativa com as feridas do corpo 

(r=0,67 e p=0,0228). Apesar de a taxa de mortalidade estar dentro do valor excelente, a 

percentagem de occisão de emergência não se enquadrou dentro do valor que seria ideal. 

Em consequência desta análise, estes dados podem sugerir que a mortalidade pode estar 

associada a causas de doença, em que os coelhos podem ter estado em sofrimento 
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desnecessário até à sua morte, o que constitui uma preocupação de BEA. Neste 

seguimento, é necessário um maior acompanhamento de animais com lesões mais graves 

e se se justificar, optar pela occisão de modo a evitar o sofrimento desnecessário dos 

mesmos. No que refere à metodologia de avaliação da mortalidade, a mesma deve ser 

ajustada tendo em conta a legislação em vigor de cada país, a qual é compreendida entre 

1 e 10% para coelhos de engorda (desde o desmame) (DGAV, 2019). 

- Alterações respiratórias 

Em relação às alterações respiratórias, foram avaliados os parâmetros de tosse, 

de espirros, de dispneia, de descargas nasais e de descargas oculares/conjuntivite. Não se 

verificaram casos de tosse e de dispneia, mas observaram-se casos de espirros (1,19%), 

descargas nasais (0,72%) e descargas oculares/conjuntivite (0,18%), em que a presença 

de espirros ultrapassou o valor mínimo estabelecido no protocolo WQ® (>2 jaulas).  

Relativamente ao parâmetro de espirros, foram registados casos em 8 

explorações em que todas evidenciaram um valor superior ao mínimo. Também se 

verificou neste estudo, que a presença de espirros evidenciou uma correlação positiva 

moderada significativa (r=0,62 e p=0,0403) com as descargas nasais e uma correlação 

positiva forte muito significativa (r=0,737 e p=0,0096) com a densidade das jaulas. Neste 

seguimento, a presença de espirros está associada à presença como as descargas nasais 

(alterações respiratórias) e ao número elevado de coelhos por jaula. No sentido de 

complementar a análise deste parâmetro, verificou-se que houve registo de casos de 

rejeições totais (0,075%) de carcaça por pneumonia no matadouro (n médio =1960 

coelhos). Desta forma, pode sugerir-se que a presença de espirros pode estar associada à 

presença de rejeições de carcaça em matadouro por pneumonias (figura 7). 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 7: Lesões compatíveis com pneumonia (cedida por José Miguel Barbosa) 
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A presença de pneumonias na exploração pode estar relacionada com o stresse, 

condições inadequadas de renovação do ar, podendo os animais apresentar sinais de 

espirros/tosse, corrimento nasal e ocular (Busseth & Saunders, 2015). O anexo A do 

Decreto-Lei nº64/2000 com base na Diretiva nº98/58/CE de 20 de Julho, refere que 

equipamento automático deve inspecionar-se pelo menos uma vez por dia, devendo ser 

corrigidas eventuais anomalias. Neste seguimento, o decreto-Lei refere que deve existir 

um método alternativo para assegurar eventuais falhas do sistema de ventilação artificial, 

assim como um sistema de alerta de avarias. Neste estudo, durante a aplicação do 

protocolo WQ®, a renovação do ar não foi avaliada e a temperatura foi avaliada num 

intervalo alargado (1-28ºC) sem ter em conta possíveis oscilações. Para além disso, não 

foi avaliada a temperatura externa do pavilhão (Inverno) nem a sensação térmica dos 

coelhos. Contudo, tendo em conta que se observou, na maioria das explorações, a 

presença de espirros e descargas nasais, superior ao mínimo exigido (0,5%), pode-se 

colocar em dúvida a eficácia do sistema de controlo de temperatura e renovação do ar. 

Mediante esta conclusão, recomenda-se a avaliação da sensação térmica dos coelhos para 

que seja possível regular o sistema de renovação do ar e temperatura do pavilhão, de 

acordo com a estação do ano, assim como a separação de animais com sintomas 

respiratórios. 

- Alterações dermatológicas 

No que diz respeito às alterações dermatológicas, foram avaliados os parâmetros 

de alopecias/dermatites/abcessos (ADA), assim como sinais compatíveis com Sarna, 

dermatofitose e Mixomatose. 

No que refere ao parâmetro de alopecias/dermatites/abcessos (ADA=5,27%) foi 

realizada a distinção entre alopecias/dermatites, que representou 98% do valor do 

parâmetro, e da presença de abcessos, que representou 2% do valor do parâmetro. Desta 

forma, o parâmetro ADA não atingiu valor mínimo estabelecido pelo protocolo WQ® 

(<0,5%). No que refere à avaliação de lesões no exame post-mortem no matadouro, não 

houve casos de rejeições de carcaça por dermatites, todavia foram registadas rejeições 

totais (0,497%) de carcaça por abcessos cutâneos (n médio=1960 coelhos). Segundo 

Charland et al. (2018), os abcessos podem ser originados por mordidas, arranhões, 

perfurações causadas pelas jaulas ou garras de outros animais, traumas, assim como 

infeções por Pasteurella multocida. Neste seguimento, a existência do parâmetro ADA 

pode ter-se devido a alguns comportamentos, como tricofagia e mordidas pelo próprio 
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coelho ou entre coelhos. Este comportamento pode ter sido originado por stress ou tédio, 

pelo que se recomenda enriquecimento das jaulas, assim como a separação de coelhos ou 

outros fatores que possam ser causadores de lesões nos mesmos. Relativamente à 

presença de abcessos, pode pensar-se como uma possível causa a manipulação 

inadequada dos coelhos pelos tratadores das explorações, pelo que se sugere uma 

manipulação cuidadosa dos coelhos. Para além disso, a origem dos abcessos pode estar 

relacionada com o material utilizado nos ninhos e, também, com o contacto entre a 

reprodutora e os láparos. Desta forma, o produtor deve verificar essa possibilidade e, se 

possível, repensar a escolha do material utilizado nos ninhos. 

Relativamente à presença de Sarna, não foram registados quaisquer casos 

durante a avaliação. A presença de sinais compatíveis com Mixomatose apenas foi 

identificada na exploração K, a qual não foi incluída nos resultados.  

Tal como referido anteriormente, foi observada a presença de sinais compatíveis 

com dermatofitose (28,5%) em 8 explorações, tendo ultrapassado o valor mínimo 

definido (1%) (gráfico 4). Neste seguimento, verifica-se que este parâmetro pode ter tido 

um forte impacto em termos do BEACE. As dermatofitoses surgem em ambientes com 

humidade relativa elevada, alterações de temperatura, contacto com solos contaminados, 

má higiene ou falta de vitamina A (White et al., 2002) (Busseth & Saunders, 2015). Os 

animais imunodeprimidos são considerados mais suscetíveis à infeção (Dey et al., 2016), 

o que se pode dever ao stresse e/ou à presença de outras doenças (tais como doenças 

respiratórias). Neste âmbito, mesmo não sendo significativa, verificou-se uma correlação 

positiva moderada (r=0,564) entre os sinais compatíveis com dermatofitose e as feridas 

no corpo, o que se pode ter devido a situações de stress. Outra possível causa que possa 

justificar os valores deste parâmetro pode ser a existência de reprodutoras portadoras 

assintomáticas nas explorações avaliadas, o que facilita a transmissão da doença aos 

láparos tornando difícil a sua erradicação. Em virtude do que foi mencionado, sugere-se 

que o pavilhão tenha uma renovação de ar adequada com humidade relativa controlada, 

sem grandes oscilações de temperatura, com uma boa higiene das jaulas, se necessário 

realizar suplementação vitamínica, enriquecimento das jaulas, maior número de horas luz 

diária, assim como, se possível no futuro, a aquisição de reprodutoras certificadas de 

isenção de dermatofitoses e outras doenças. Perante os resultados deste parâmetro, 

considera-se importante a diferenciação da avaliação das dermatofitoses de forma 

individual no critério AD do protocolo WQ®.  
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- Outras alterações 

Neste ponto, foram analisados os parâmetros de torções do pescoço, de diarreia, 

de presença de moscas e de sistema da limpeza das jaulas. 

No que refere às torções no pescoço (TP) foram observados casos em 5 

explorações (0,6% de casos moderados), não tendo sido atingido o valor mínimo descrito 

no protocolo WQ® (0,5% de casos moderados ou 0,2% de casos severos). A presença 

deste parâmetro pode ter-se devido a causas: bacterianas, nomeadamente Pasteurella 

multocida que pode originar otite média com torção do pescoço; fúngicas, nomeadamente 

Encephalitozoon cuniculi; ou ectoparasitoses por ácaros, nomeadamente, Psoroptes 

cuniculi e Chorioptes cuniculi (GT + Coelho, 2018). Mediante estas possíveis causas é 

difícil determinar qual ou quais estiveram associadas à presença deste parâmetro. Tendo 

em conta os sinais observados durante a avaliação, pode-se excluir como possível causa 

a Sarna, uma vez que não se observou prurido e irritação local. Quanto a possíveis causas 

fúngicas ou alimentares são difíceis de estabelecer, uma vez que todo o lote avaliado teve 

acesso à mesma alimentação e água. Já as causas bacterianas por Pasteurelose são uma 

possibilidade. Esta possível causa pode justificar-se pelo fato de as TP terem apresentado 

uma correlação positiva significativa com a presença de espirros (r=0,6064 e p=0,0479), 

e uma correlação positiva moderada não significativa com a presença de pneumonias em 

matadouro (r=0,3975 e p=0,2260). Neste caso, propõe-se um maior controlo da 

temperatura dos pavilhões e renovação do ar, assim como o acompanhamento e separação 

dos animais doentes. Outras possíveis causas podem estar relacionadas com traumas na 

cabeça ou no pescoço e stresse, tendo-se verificado uma correlação positiva muito 

significativa entre as TP e a densidade da jaula (r=0,6972 e p=0,0171), pelo que o número 

de coelhos por jaula pode originar TP. Neste sentido, recomenda-se uma manipulação 

cuidada dos coelhos e, uma redução de coelhos por jaula para facilitar o movimento e 

evitar o stresse dos mesmos. Assim, haverá menor probabilidade de ocorrência de 

traumas ou lesões na cabeça e/ou no pescoço. 

No que refere a casos de diarreia na exploração, apenas a exploração E 

apresentou valores desta alteração (1%) não atingindo o valor excelente (0%) e 

penalizando em 5 pontos a pontuação do respetivo critério. Quanto às lesões observadas 

em matadouro (n médio = 1960 coelhos), foram observados casos de diarreia em carcaça 

(1,6%). Estes dados revelam alguma discrepância e uma correlação positiva baixa não 

significativa (r=0,16 e p>0,05) em relação aos dados obtidos na exploração, que se pode 
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explicar pelo fato de o número de coelhos por jaula ter dificultado a observação de casos 

com diarreia na exploração. Para além disso, podem ter surgido casos de diarreia com o 

transporte dos coelhos, devido ao stresse despoletado que promove a alteração do 

peristaltismo (Oglesbee, 2011). Neste caso, recomenda-se uma manipulação mais 

cuidada na carga e a redução do tempo de transporte dos coelhos entre a exploração e o 

matadouro. Também é possível que os coelhos tenham desenvolvido diarreia no tempo 

decorrido entre a avaliação na exploração e a avaliação em matadouro. Assim, a diarreia 

pode ter resultado de uma alimentação inadequada e/ou pode estar associada a parasitoses 

intestinais, como a Coccidiose que é a mais prevalente em casos de má higiene da 

exploração (Busseth & Saunders, 2015). Este fato pode remeter para o parâmetro do 

sistema de limpeza da jaula, em que a maioria das explorações apresentou jaulas 

parcialmente sujas pela presença de fezes, pó e pelo. Desta forma, sugere-se uma limpeza 

mais frequente das jaulas e do pavilhão, assim como a separação dos animais doentes. 

No que refere ao parâmetro de presença de moscas, não se observou a presença 

deste parâmetro nas explorações avaliadas. 

b) Ausência de Dor Induzida por Procedimentos 

Neste critério, nenhuma das explorações informou ter um método de occisão 

eficaz tendo em conta os métodos estabelecidos no protocolo WQ® (injeção letal ou 

dispositivo de êmbolo retráctil na cabeça seguida de pithing, luxação do pescoço ou 

sangria, assim como electronarcose com sangria). Todos os produtores que realizaram 

occisão na exploração afirmaram realizar deslocamento cervical (6 explorações) ou golpe 

percursor na cabeça (1 exploração) sem qualquer atordoamento prévio. Como referido 

anteriormente, 4 explorações não realizaram abate durante a produção dos coelhos de 

engorda. Nenhuma das explorações informou ter qualquer dispositivo de atordoamento 

ou contratação de serviço que o proporcione, não tendo adotado nenhum dos 

procedimentos exigidos no protocolo WQ®. Segundo o descrito nos capítulos I e II do 

anexo I do regulamento (CE) nº 1099/2009 do Conselho de 24 de Setembro de 2009, 

podem ser aplicados como métodos de atordoamento a deslocação cervical e o golpe 

percursor na cabeça, os quais não devem ser colocados em prática no matadouro nem em 

situações de rotina. Perante o exposto, estes métodos podem ser abrangidos em situação 

de eutanásia de emergência de coelhos na exploração, pelo que é necessário adaptar a 

avaliação deste parâmetro à legislação em vigor. No entanto, como não foi viável avaliar 
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a execução dos métodos de eutanásia de emergência nas explorações avaliadas, não foi 

possível determinar a sua eficácia.  

Adicionalmente, verificou-se que os funcionários que trabalhavam nas 

explorações não eram detentores de formação em BEA. Desta forma, recomenda-se a 

qualificação do pessoal para a realização da occisão, assim como a verificação da eficácia 

do método de atordoamento no sentido de ter em conta o BEACE. 

4.1.4. Comportamento apropriado 
Neste princípio, foram avaliados os critérios: expressão de comportamentos sociais 

ECS) (100 pontos), outros comportamentos (EOC) (95,91 pontos) e bom relacionamento 

Homem-animal (BRHA) (50 pontos). Todos os critérios influenciaram de forma semelhante 

a pontuação do princípio.  

O critério ECS foi avaliado através do parâmetro de expressão de comportamento 

social negativo, no qual não se evidenciaram casos, uma vez que não se verificaram 

mordidas nos animais avaliados. O parâmetro de isolamento individual não foi avaliado, 

uma vez que os animais se encontravam alojados em grupo e a densidade das jaulas não 

permitiu um possível isolamento individual. Desta forma, a pontuação do critério não foi 

penalizada. 

Quanto ao critério EOC, este foi avaliado pelo parâmetro de expressão de 

comportamentos anormais, em que apenas se registou um caso numa exploração (morder na 

jaula), pelo que não foi considerado relevante e obteve o valor mínimo exigido pelo 

protocolo WQ® (2 jaulas).  

Apesar de não se terem verificado comportamentos negativos e/ou anormais nos 

coelhos, quando nos aproximávamos das jaulas, os coelhos manifestavam algum stress 

tentando adotar uma postura de fuga. Para além disso, houve registo de casos de feridas no 

corpo (2,5%), feridas nas orelhas (1,9%), falhas de pelo (1,2%) e 

alopecias/dermatites/abcessos (5,27%) na exploração, e abcessos em matadouro (0,497%). 

Neste âmbito, recomenda-se cuidado na aproximação às jaulas e na manipulação dos 

mesmos. O enriquecimento das jaulas, com materiais de entretenimento, pode ser benéfico 

para que os coelhos possam ter a possibilidade de desempenhar parte do seu comportamento 

natural (Bozicovichet al.., 2016). 

Quanto ao critério BRHA, todas as explorações afirmaram ter pelo menos um 

tratador com formação na área de BEA. Todos os tratadores tinham apenas formação 

informal sobre produção de coelhos de engorda. Perante estes dados, recomenda-se a 
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formação formal dos funcionários, por um formador de BEA, com intuito de melhorar os 

procedimentos de rotina relacionados com esta área. Para além disso, seria importante 

avaliar o número de jaulas por tratador, que pode ser um parâmetro determinante no controlo 

de animais doentes e na identificação precoce de algumas doenças. 

4.2. Aplicação do protocolo do bem-estar animal de coelhos de engorda 

no matadouro 

A avaliação do BEACE foi realizada através do acompanhamento do abate dos coelhos de 

engorda de todos os lotes avaliados nas explorações, onde foi aplicado anteriormente o 

protocolo WQ®, abrangendo 3 matadouros portugueses. A avaliação compreendeu o transporte 

dos coelhos, a manipulação dos mesmos antes do abate, os procedimentos da insensibilização 

elétrica (IE) e sangria, a ausência de reflexos após a IE e a sangria, assim como a formação dos 

operadores (tabela 6). 

Tabela 6: Pontuação dos critérios do BEACE nos matadouros  

	 Mat.1	 Mat.2	 Mat.3	 Média	 DP	
Transporte	 25	 25	 50	 33,33	 14,43	
Manipulação	
pré-abate	 0	 0	 40	 13,33	 23,09	

Procedimentos	
IE-Sangria	 20	 30	 30	 26,66	 5,77	

Ausência	de	
reflexos	 0	 0	 0	 0	 0	

Formação	dos	
operadores	 50	 50	 50	 50	 0	

Total	 25	 28,57	 39,6	 31,05	 7,61	
Classificação	 Aceitável	 Aceitável	 Aceitável	 	 	

 

Todos os matadouros obtiveram um nível do BEACE aceitável, tendo-se observado uma 

média de classificação final de 27,1 pontos e o desvio padrão de 1,89 pontos (tabela 6).  

4.2.1. Transporte 
Neste critério (33,33 pontos), foram avaliados os parâmetros relativos ao número de 

coelhos por caixa, à duração da viagem, ao tempo entre a última refeição e a hora do abate, 

e ao método de descarga dos animais em todos os abates avaliados. A duração da viagem e 

do tempo entre a última refeição e o abate foram questionados aos responsáveis dos 

matadouros, e os restantes parâmetros foram avaliados presencialmente em todos os abates 

dos lotes avaliados.  
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Na densidade das jaulas não foi atingido o valor mínimo definido (500cm2/coelho), 

dado que se observou em média 12 coelhos por caixa, com o peso médio de 2,4kg, e a área 

média das caixas foi de 4047cm2. Apesar de a legislação não referir a área recomendada para 

os coelhos nas caixas, o regulamento (CE) n.º 1/2005 prevê que, durante o transporte, os 

animais devem ter espaço suficiente para se deitarem e estarem de pé na sua posição natural, 

assim como a devida adequação do material da cama dos animais por forma a permitir a 

adequada absorção de fezes e urina. Segundo a EFSA (EFSA-Q-2003-094), a área 

recomendada por coelho nas caixas de transporte deve corresponder a 600cm2. 

Relativamente à densidade das jaulas dos coelhos de engorda na exploração, é importante 

referir que a área mínima estabelecida pelo protocolo WQ® foi de 500cm2/coelho. Portanto, 

tendo em conta esta recomendação e o valor sugerido pela EFSA no que refere às caixas de 

transporte, assim como a área das caixas de transporte utilizadas pelos matadouros avaliados, 

recomenda-se um número de coelhos por caixa de transporte compreendido entre 7 a 8 

coelhos.  

 A duração da viagem, tendo em conta a hora de saída da exploração e a hora de 

chegada ao matadouro, foi inferior a 8h em todos os matadouros avaliados, tendo sido 

cumprido o limite estabelecido no regulamento (CE) n.º 1/2005. Contudo, o tempo decorrido 

entre a última refeição na exploração e o abate foi muito superior a 12 horas em todos os 

casos. Neste âmbito, o mesmo regulamento refere que, no caso dos coelhos, deve ser 

proporcionada alimentação e abeberamento quando a viagem é superior a 12 horas 

(independentemente do tempo de carga e descarga). Apesar de a legislação apenas se 

pronunciar em relação ao tempo de transporte, é importante ter em conta que a maioria dos 

coelhos teve a sua alimentação na manhã do dia da carga, tendo sido abatidos na manhã do 

dia seguinte. Desta forma, os coelhos estiveram em média 22-24h sem acesso a alimento, o 

que pode gerar stress e desconforto nos mesmos. Segundo Simonato (2008), o período de 

jejum mais adequado antes do abate deve ser de 12h tendo em conta o BEA e o rendimento 

de carcaça. Cavani & Petracci (2004) defendem que após 12h de jejum os coelhos perdem 

cerca de 3-6% do peso corporal. Neste âmbito, Leoni et al. (2000) refere níveis de 

mortalidade compreendidos entre 0,1% e 0,4% dos coelhos quando sujeitos a um período de 

jejum superior a 12h. Desta forma, recomenda-se uma comunicação mais estreita entre o 

produtor e o diretor do matadouro de modo a coordenar os horários entre carga, descarga e 

abate.  
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No que refere ao método de descarga, apenas um matadouro recorreu ao auxílio de 

um elevador para tirar as caixas para a bancada de insensibilização, ao contrário dos restantes 

matadouros, nos quais se verificou que os operadores atiravam as caixas para o chão, tirando 

os coelhos das caixas pelas orelhas. Neste âmbito, o anexo II do Regulamento (CE) 

nº1099/2009 do Conselho de 24 de Setembro de 2009, estabelece que os contentores onde 

os animais são transportados devem ser mantidos em bom estado, manipulados com cuidado, 

principalmente quando tiverem fundo perfurado ou flexível. Para além disso, o referido 

Regulamento refere que os mesmos não devem ser atirados para o chão, largados 

bruscamente ou derrubados, devendo ser carregados na horizontal, e sempre que possível 

devem ser descarregados individualmente.  

Adicionalmente, foram registados os casos de rejeições parciais (RP) por fraturas 

(0,02%) nos mat. 1 e 2, e hematomas (0,486%) em todos os matadouros. Neste âmbito, o 

estudo de Leoni et al. (2000) revelou que houve um aumento de incidência de lesões 

traumáticas caracterizadas por hemorragias subcutâneas associadas à carga e descarga 

originando fraturas e hematomas nos membros. Neste seguimento, pode assumir-se que os 

matadouros 1 e 2 podem ter promovido o aparecimento de fraturas e hematomas, pela 

descarga inadequada dos animais (atirar caixas para o chão). No que refere às RP por 

hematomas, o mat.3 apresentou uma maior percentagem (1,52%) (tabela 7 e figura 8). Como 

este matadouro obteve uma pontuação excelente no parâmetro de descarga dos coelhos, os 

hematomas podem ter estado associados ao número de coelhos por caixa, tendo estes 

parâmetros revelado uma correlação positiva moderada significativa (r=0,6204 e p=0,0417). 

Para além disso, este fato também pode ter estado associado à carga na exploração e ao 

transporte dos animais para o matadouro. Perante estes dados, aconselha-se a instalação de 

um elevador ou rampa ou outro sistema que permita que as caixas com os animais possam 

ser descarregadas sem serem atiradas para o chão. Para além disso, recomenda-se a não 

manipulação dos coelhos apenas pelas orelhas, os quais devem ser manipulados apoiando-

os no abdómen (FAO). 
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Tabela 7: Parâmetros complementares de avaliação do BEACE no matadouro 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8: Lesões em carcaça em matadouro (fonte própria) 
Legenda: (A) hematoma no membro posterior direito; (B) fratura (seta). 

4.2.2. Manipulação pré-abate 

Na manipulação dos coelhos antes do abate (13,33 pontos), foram observados casos 

(44,67%) de manipulação dos animais pelas orelhas, num período superior a 1 segundo, e 

vocalizações no decorrer da mesma (n=500 de cada lote). Houve uma grande diferença no 

registo deste parâmetro, em que os mat.1 (34,2%) e mat.2 (98,8%) não obtiveram o valor 

mínimo definido (1%). Como o coelho é uma presa, precisa de se sentir seguro e não deve 

ser manipulado pelas orelhas (Busseth & Saunders, 2015). Para além disso, o anexo III do 

Regulamento (CE) nº 1099/2009 do Conselho de 24 de Setembro de 2009 refere que não se 

pode manipular os animais pelas orelhas ou manuseá-los por forma a provocar-lhes dor ou 

sofrimento. Desta forma, sugere-se que os animais não sejam manipulados apenas pelas 

orelhas e sejam segurados com apoio no abdómen, e o responsável de BEA/Médico 

Veterinário Oficial deve assegurar-se de que os operadores do matadouro realizem este 

procedimento de forma adequada sem provocar sofrimento desnecessário aos coelhos. 

	 Mat.1	 Mat.2	 Mat.3	

	 Média	 DP	 Média	 DP	 	Média	
Total	lote	 4935,00	 1354,34	 6053,33	 1073,81	 5500,00	

Nº	de	animais	
avaliados	 1737,50	 521,82	 2066,67	 392,46	 5500,00	

%	 35,04	 1,70	 33,53	 2,18	 30,00	
Nº	de	fraturas	 0,75	 0,50	 0,33	 0,50	 0,00	

Fraturas	(%)	 0,04	 0,03	 0,02	 0,02	 0,00	

Nº	de	hematomas	 4,00	 1,63	 9,50	 8,85	 25,00	
Hematomas	(%)	 0,26	 0,17	 0,52	 0,50	 1,52	

B A 
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4.2.3. Procedimentos de insensibilização elétrica e ausência de reflexos 

Este critério é avaliado através de dois sub-critérios: procedimentos de IE e sangria 

(PIS) (26,66 pontos), e ausência de reflexos (AR) (0 pontos). Para a classificação do PIS os 

parâmetros foram avaliados, durante cerca de 15 minutos em cerca de 250 coelhos (média 

de 1000 coelhos abatidos/hora) em cada abate, tendo sido avaliados presencialmente os 

parâmetros de amperagem e voltagem, verificação do equipamento de IE, tempo de IE, 

tempo entre IE e sangria e método alternativo à insensibilização ineficaz (tabela 9). Para 

avaliar a AR foram classificados, presencialmente, os parâmetros de presença de reflexos 

após a IE e reflexos após a sangria em cerca de 500 coelhos em cada abate.  

Todos os matadouros assumiram realizar a verificação da amperagem e voltagem, 

pelo menos uma vez, antes ou durante o abate. Durante a avaliação do tempo de IE, 

verificou-se simultaneamente a amperagem e voltagem média apresentada no visor do 

equipamento de insensibilização (presente em todos os matadouros). Neste âmbito, apenas 

um dos matadouros apresentou durante a avaliação uma amperagem superior 0,3A (tabela 

9), enquanto que os outros dois apresentaram uma amperagem inferior a esse valor não tendo 

sido cumprido os valores definidos no Decreto-Lei nº 28/96 de 2 de Abril (mínimo de 0,3A). 

Quanto à voltagem, o valor médio foi de 160V que se revelou superior ao estipulado pelos 

estudos existentes (100V).  

Quanto ao tempo de contato com a corrente elétrica, houve algumas diferenças de 

tempo entre os matadouros: mat.1 (>3s), mat.2 (1s) e mat.3 (<1s). Desta forma, constata-se 

que apenas um matadouro cumpriu o tempo estabelecido (1-3s) pela legislação (Decreto-Lei 

nº 28/96 de 2 de Abril). Para além disso, apenas o mat.3 apresentou um sistema de controlo 

de tempo de IE com som audível, contudo o tempo de contato avaliado foi inferior ao 

previsto pela legislação. Já o mat.1 apresentou um valor superior ao exigido, uma vez que 

os coelhos estiveram em contacto com a placa de IE mais tempo.  

O tempo decorrido entre a IE e sangria (IES) revelou-se superior a 20s nos mat.1 

(variação entre 23 e 28s) e mat.3 (variação entre 25-33s). Já no mat.2 esteve abaixo dos 10s, 

sendo o único a atingir o valor exigido de <20s (ponto 4 do capítulo I do anexo E do Decreto-

Lei nº 28/96 de 2 de Abril). É de referir que o Decreto-lei mencionado neste parâmetro está 

desatualizado e a legislação atual nada refere em relação aos valores de tempo, amperagem 

e voltagem da insensibilização elétrica dos coelhos. Desta forma, pode ser feita uma 

adaptação dos valores estabelecidos no protocolo tendo por base os estudos existentes sobre 

os parâmetros mencionados. 
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Relativamente ao método alternativo em caso de insensibilização ineficaz, após a 

sangria, no geral os funcionários dos matadouros não adotaram nenhum método de 

insensibilização complementar (deslocamento cervical ou golpe percussor na cabeça), 

tendo-se observado a realização nova incisão no pescoço como medida corretiva em algumas 

situações de agitação dos coelhos (tentativa de se colocar de pé e retorno da respiração 

rítmica), a qual não está abrangida pela legislação.  

No que refere ao parâmetro de presença de reflexos após a IE, o mat.1 (50,05%), o 

mat.2 (7,37%) e o mat.3 (62,8%) obtiveram 0 pontos, uma vez que não atingiram o valor 

mínimo definido (5%) da presença de reflexos (anexo 4). No mat.2 não foi possível avaliar 

o reflexo nasal (RN), devido ao curto tempo decorrido entre a IE e a Sangria (média de 

<10s), pelo que este reflexo apresentou um desvio padrão de 3,01%. Os reflexos mais 

presentes foram o reflexo palpebral (RP) e o reflexo nasal (RN) com 26,77% e 8,08% 

respetivamente (tabela 8).  

Tabela 8 – Reflexos após a IE e após a Sangria (%)  

	 Após	IE	 Após	Sangria	
Reflexos	 Média	 DP	 Média	 DP	

RN	 8,08	 3,01	 2,67	 1,34	
RP	 26,77	 11,38	 19,20	 9,15	
VOC	 1,43	 0,21	 1,12	 1,34	
TE	 1,45	 1,24	 1,12	 0,97	
RRR	 3,65	 0,81	 17,85	 2,51	
Total	 40,07	 9,02	 41,46	 12,38	

 

A presença de reflexos após a IE apresentou uma correlação positiva moderada 

significativa com a amperagem (r=0,6419 e p=0,0333), uma correlação positiva forte 

significativa com o tempo de IE (r=0,6924 e p=0,0182) e uma correlação positiva forte 

extremamente significativa com o tempo de IES (r=0,9203 e p=<0,0001). 

No que refere aos reflexos após a sangria, os matadouros 1 (55,7%), 2 (33,27%) e 3 

(35,4%) não atingiram o valor mínimo definido (5%). Os reflexos que ocorreram com maior 

frequência nesta fase do abate foram o RP (19,20%) e o retorno da respiração rítmica (RRR) 

(17,85%) (tabela 9). O desvio padrão foi mais elevado no RP, uma vez que o mat.1 (29,65%) 

apresentou uma diferença considerável em relação à média (19,20%). Neste parâmetro, o 

RRR revelou uma percentagem maior (17,85%), relativamente ao registado nos reflexos 

após a IE (3,65%). 
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Tabela 9: Resumo dos critérios de procedimentos de IE e sangria e de ausência de 

reflexos (%) 

	 Procedimentos	IE-sangria	(PIS)	 Ausência	de	reflexos	
(AR)	

	 Amperagem	 Tempo	IE	 Tempo	IE	e	
sangria	(IES)	 Água	na	IE	 AR	após	IE	 AR	após	

sangria	

Mat.1	 0,42A	 >3s	 23-28s	 Não	contínuo	 50,05%	 55,70%	
Mat.2	 0,25A	 1s	 <10s	 Contínuo	 7,37%	 33,27%	
Mat.3	 0,28A	 <1s	 25-33s	 Não	contínuo	 62,80%	 35,40%	

 

 

A presença de reflexos após a sangria teve uma correlação positiva moderada muito 

significativa com a amperagem (r=0,5399 e p<0,00865), uma correlação positiva moderada 

não significativa com o tempo de IE (r=0,5976 e p=0,0522) e uma correlação positiva 

moderada não significativa com o tempo de IES (r=0,4541 e p=0,1606).  No geral, o mat.1 

teve valores mais elevados em todos os reflexos em comparação aos outros matadouros 

avaliados (55,70%) (anexo 4). 

Podemos referir que os mat.1 e mat.3 apresentaram maiores percentagens de reflexos 

após IE (mat.1 = 50,05% e mat.3 = 62,80%) e após sangria (mat.1 = 55,70% e mat.3 = 

35,40%), não tendo sido cumpridos os valores de tempo de IE definidos (1-3s) e de tempo 

IES (<20s), sem água corrente contínua na placa de IE. Já o mat.2, apesar de não apresentar 

o valor mínimo de amperagem (0,3A), cumpriu o tempo mínimo de IE e apresentou um 

tempo IES inferior aos restantes (<10s), com água corrente contínua na placa de 

insensibilização, e com percentagens de presença de reflexos após a IE (7,37%) e após a 

sangria (33,27%) mais baixas que os restantes (tabela 9).  

De acordo com María et al., (2000) o RP pode indicar um estado de semi-consciência 

e o RN pode ocorrer como um ato instintivo, assim como a tentativa de endireitamento. 

Segundo Anil et al (1999), o retorno da respiração rítmica foi considerado o mais fidedigno 

do estado de consciência dos coelhos indicando o fim da epilepsia. Perante os dados 

analisados, conclui-se que houve um número maior de animais semi-consciente após a IE, 

tendo em conta o valor de RP (26,77%), e um número maior de animais consciente após a 

sangria, tendo em conta do valor de RRR (17,85%). Posto isto, pode-se constatar que os 

valores de amperagem e/ou o tempo de IE não estiveram ajustados de forma adequada 

podendo ter condicionado a eficácia da IE. Para além disso, o tempo decorrente entre a IE e 

a sangria revelou-se mais longo (>20s) nos mat.1 (50,05%) e mat.3 (62,8%) em comparação 

ao mat.2 (<10s), o que se traduziu numa maior percentagem de reflexos (tabela 8). Estes 
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dados justificam-se pelo fato de a fase tónica ocorrer em cerca de 4s após IE ocorrendo perda 

de consciência (Croft, 1952), com uma duração de cerca de 22s (Anil & McKinstry, 1999). 

Neste âmbito, na sua maioria os coelhos foram sangrados no fim da epilepsia (fase clónica) 

tendo sido observados movimentos dos membros como “pontapear” ou “pedalar” (EFSA, 

2012). A presença de água corrente contínua na placa de IE pode ter sido um fator favorável 

à melhor condução da corrente para os animais no caso do mat.2. Mediante estes dados, 

recomenda-se a calibração da amperagem, a verificação do equipamento antes da realização 

do abate e nova verificação durante o mesmo para evitar oscilações de corrente, assim como 

formar os operadores no sentido de comunicar quaisquer alterações. Para além disso, 

recomenda-se o ajuste do tempo de IE para 1-3s com um dispositivo de regulação automática 

da amperagem e com emissão de um sinal visual ou audível por forma a controlar o tempo 

de IE, assegurando uma exposição não inferior ao nível exigido (1-3s) (Regulamento (CE) 

nº1099/2009 do Conselho de 24 de Setembro de 2009).   No que refere ao tempo IES, sugere-

se uma diminuição do tempo para <20s com o objetivo de promover a sangria durante o 

estado de inconsciência dos coelhos. Recomenda-se ainda a formação dos operadores da 

sangria para que possam reconhecer os reflexos indicadores do estado de consciência dos 

coelhos, assim como a realização de procedimentos complementares à insensibilização. 

4.2.4. Formação dos operadores 

Este critério (50 pontos) foi avaliado pelos parâmetros de formação e tipo de 

formação dos operadores. 

No que refere ao parâmetro de formação dos operadores, no local do atordoamento 

e sangria dos matadouros observados, todos afirmaram que os operadores eram detentores 

de formação sobre as suas funções. Contudo, a formação não é certificada em termos de 

BEA na maioria dos casos, com uma distribuição de 33,33% de operadores com formação 

formal única e 66,67% de operadores com formação informal. Foi possível observar durante 

o abate que os funcionários possuíam algum conhecimento sobre os procedimentos, mas 

também se verificou algum desconhecimento em termos de BEA. Neste seguimento, 

observou-se uma correlação positiva forte altamente significativa entre a formação única 

informal dos operadores e o método de descarga (r=1 e p=<0,0001) e uma correlação 

positiva moderada não significativa com o método alternativo à insensibilização ineficaz 

(r=0,5164 e p=0,1039). Desta forma, pode sugerir-se que o fato de os operadores possuírem 

apenas formação única informal, na maioria dos casos, contribuiu para a descarga 

inadequada dos animais e para a ausência de métodos alternativos à insensibilização 
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ineficaz. Apesar de a manipulação dos animais antes do abate ter apresentado uma correlação 

positiva muito fraca não significativa com o tipo de formação dos operadores, pode-se 

estabelecer uma possível relação entre estes parâmetros, devido à percentagem (44,67%) de 

manipulação inadequada dos animais avaliados. Face aos resultados observados, 

recomenda-se a formação contínua dos operadores por formadores de BEA e uma 

comunicação mais próxima no sentido de melhorar a realização de procedimentos de abate 

associados ao BEA.



 

 
 

67 

 
 

5. CONCLUSÃO 
 

De acordo com o nosso conhecimento, até à data não se encontrou nenhum artigo 

publicado com os resultados da aplicação do protocolo WQ® em coelhos de engorda. Este fato 

não nos permitiu a possibilidade de avaliar comparativamente os resultados encontrados e 

exigiu uma pesquisa mais exaustiva, assim como a colaboração dos intervenientes sobre a 

utilização do protocolo. Para além disso, a existência de poucos estudos sobre o BEACE 

constituiu uma limitação na discussão e conclusão dos resultados.  

Após a aplicação do protocolo WQ®, todas as explorações apresentaram uma classificação 

de BEACE “Aceitável”, em que a sua maioria obteve menos de 30 pontos. Tendo em conta que 

o valor mínimo aceitável é de 20 pontos e que um bom nível de BEACE é considerado numa 

pontuação superior a 55 pontos, pode afirmar-se que as explorações atingiram apenas os 

requisitos mínimos de BEA. O princípio mais relevante foi o de boa saúde devido ao número 

elevado de lesões e de sinais de doenças observados, maioritariamente por dermatofitose, bem 

como à ausência de um método eficaz na realização de occisão de emergência.  

No princípio de comportamento apropriado, apesar de não se verificarem, na maioria das 

explorações, os comportamentos mencionados no protocolo WQ®, não foi possível observar 

enriquecimento ambiental nas jaulas. A aproximação às jaulas induziu movimentos repentinos 

com comportamentos de stress em que os coelhos demonstraram tentativa de fuga. Como todas 

as jaulas das explorações observadas eram convencionais sem enriquecimento ambiental, os 

coelhos não tiveram a oportunidade de realizar alguns dos seus comportamentos naturais para 

se sentirem protegidos. 

A observação de lesões de carcaça com rejeição parcial e total no matadouro, assim como 

de lesões podais, revelou-se um complemento importante no sentido de comparar algumas das 

variáveis avaliadas na exploração e perceber possíveis causas associadas à presença de lesões 

e doenças. 

Quanto à metodologia de avaliação do protocolo WQ®, recomenda-se a revisão de alguns 

parâmetros tendo em conta os resultados obtidos e a legislação em vigor (mortalidade e método 

de eutanásia de emergência). Para além disso, sugere-se que os parâmetros de occisão e 

métodos de eutanásia de emergência sejam incluídos na boa relação Homem-animal, por não 

se considerarem parâmetros relacionados com a saúde. Adicionalmente, os parâmetros de 

lesões podais, diarreia e Mixomatose devem ser considerados na avaliação do BEACE, assim 
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como deve existir um parâmetro individual para dermatofitoses dada a sua prevalência nas 

explorações avaliadas. No que refere ao número de jaulas definido pelo protocolo WQ® 

(n=50), tendo em conta o número de jaulas avaliado (n=20). Pode considerar-se elevado uma 

vez que exige o dobro do tempo e da disponibilidade dos produtores o que pode tornar difícil a 

sua aplicação na prática. 

Na avaliação do BEACE no matadouro, todos os estabelecimentos avaliados atingiram a 

classificação de “Aceitável”, a qual representa apenas condições mínimas de BEA. Os 

parâmetros que mais contribuíram para esta classificação foram os de amperagem, o de tempo 

de IE, o de tempo entre a IE e a sangria. A baixa pontuação destes parâmetros traduziu-se na 

presença de reflexos de consciência, nomeadamente reflexos palpebrais e retorno da respiração 

rítmica, indicando que uma parte dos animais avaliados esteve semi-consciente ou consciente. 

Neste âmbito, a formação é um fator necessário para que os funcionários responsáveis pela 

manipulação dos animais vivos possam realizar de forma mais adequada os procedimentos 

associados ao BEA. Adicionalmente, seria importante o ajuste funcional dos procedimentos de 

IE e sangria.  

Na elaboração do protocolo para avaliação do BEACE no matadouro, a definição e escolha 

dos critérios e parâmetros foi um processo árduo devido à inexistência de um protocolo e à 

existência de poucos estudos tendo tornado este estudo mais exigente e desafiante. A aplicação 

deste protocolo foi muito gratificante, uma vez que permitiu ter uma noção sobre o estado do 

BEACE nos matadouros de Portugal, podendo servir de base para uma abordagem mais 

aprofundada e completa do mesmo, e para novos estudos no futuro. 

Apesar de ter sido um processo moroso, a aplicação dos protocolos no presente estudo 

permitiu a avaliação do BEACE na exploração e no matadouro. Desta forma, foi possível 

identificar de forma objetiva os principais problemas de BEA, assim como sugerir melhorias 

no sentido de promover um nível de BEACE mais elevado. Neste seguimento, os operadores 

económicos terão não só conhecimento do estado do BEACE, através da classificação 

quantitativa e qualitativa do presente estudo, como também a possibilidade de implementar 

medidas corretivas. Neste seguimento, é importante uma nova avaliação, num futuro próximo, 

para que seja possível avaliar a aplicação das medidas implementadas, assim como a realização 

de uma avaliação comparativa de forma a determinar a evolução do BEA. 

 

 
 



 

 
 

69 

 
6. BIBLIOGRAFIA  

 
Andrade, A., Pinto, S. C. & Oliveira, R. S., Principais doenças dos coelhos, Animais de 

laboratório: criação e experimentação, 2002, FIOCRUZ, pp. 109, ISBN: 85-7541-015-6. 

Anil, M.H., Raj, A.B.M. & McKinstry, J.L., Electrical stunning in commercial rabbits: 
Effective currents, spontaneous physical activity and reflex behaviour, Meat Science, 1997, 
Vol. 48, pp. 21-28, doi: 10.1016/S0309-1740(97)00071-5. 

 

Anil, M.H., Raj, A.B.M., McKinstry, J.L., Evaluation of electrical stunning in commercial 
rabbits: effect on brain function, 1999, Vol. 54, March 2000, pp. 217-220, doi: 10.1016/S0309-
1740(99)00082-0. 

 

Benson, G.J and Rolin, B.E. (2004) The Well-Being of Farm Animals: Challenges and 
Solutions, Blackwell Publishing, 2004, doi: 10.1002/9780470344859. 

 
Blokhuis, H.J., International cooperation in animal welfare: the Welfare Quality® 

Project, Acta Veterinaria Scandinavia, 2008, 50 (Suppl 1), S10, doi: 10.1186/1751-0147-50-
S1-S10. 

 
Bozicovich, T.F.M., Moura, A.S.A.M.T., Fernandes, S., Oliveira, A.A., Siqueira, E.R.S., 

Effect of environmental enrichment and composition of the social group on the behavior, 
welfare, and relative brain weight of growing rabbits, Applied Animal Behaviour Science, 
2016, Vol. 182, pp. 72-79, doi: 10.1016/j.applanim.2016.05.025. 

 

Broom, DM, Indicators of poor welfare, British Veterinary Journal, 1986, Vol. 142, pp. 
524-526, doi: 10.1016/0007-1935. 

 
Broom, DM, Animal welfare: concepts and measurement, Journal of Animal 

Science,1991, Vol. 69, pp. 4167-4175, doi: 10.2527/1991.69104167. 
 

Buseth, M.E., Sauders, R., Rabbit Behaviour, Health and Care, Cabi, London, 2015, 
ISBN-13: 978 1 78064 190 4  

 

Comissão das comunidades europeias, Opções de rotulagem relativa ao bem-estar dos 
animais e criação de uma Rede Europeia de Centros de Referência em matéria de proteção e 
bem-estar dos animais, 2009, acedido em 10 de Janeiro de 2019, disponível em https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0584:FIN:PT:PDF; 

 



 

 
 

70 

Charland, C., Gruaz, M., Nixon, K., Van Praag, E., Facial bacterial abscesses and 
dermatitis in rabbits, 2018, acedido em 23 de Maio de 2019, disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/324455335_Facial_bacterial_abscesses_and_dermat
itis_in_rabbits 

 

Ceballos, M. Camila, Sant’Anna, Aline C., Evolução da ciência do bem-estar animal: 
Uma breve revisão sobre aspectos conceituais e metodológicos, Revista Académica: Ciência 
Animal, 2018, doi: 10.7213/1981-4178.2018.161103 

 

Chebet, J., Waruiru, R. M., Ogola, K. O., Gathumbi, P. K., Okumu, P. O., Wanyoike, M., 
and Aboge, G. O., Prevalence, control and risk factors associated with rabbit mange in Kiambu 
and Nyeri counties, Kenya, Department of Veterinary Pathology, Microbiology and 
Parasitology, 2018, acedido em 21 de Maio de 2019,   disponível em: 
http://www.lrrd.org/lrrd30/6/rmwa30108.html. 

 

Cullere, M., Dalle Zotte, A., Rabbit meat production and consumption: State of knowledge 
and future perspectives, Meat Science, 2018, Vol. 143, pp. 137-146, doi:  
10.1016/j.meatsci.2018.04.029. 

 

Dawkins, M.S., From an Animal's Point of View: motivation, fitness, and animal welfare. 
Behavioural and Brain Sciences, 1990, Vol.13, pp. 1-9, doi: 10.1017/S0140525X00077104. 

  
Dey JC, Rahman MK, Rumi MA, et al., Prevalence of dermatophytosis in rabbits at 

Saqtvh, Chittagong, Bangladesh. Journal of Dairy Veterinary & Animal Research, 2016, pp. 
201‒205, doi: 10.15406/jdvar.2016.03.00100. 

 
Directorate-General Health and Food Safety, Overview report on farming of rabbits in the 

European Union, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017, doi: 
10.2772/62174.  

 
Diretiva 98/58/CE do Conselho de 20 de Julho de 1998, relativa à proteção dos animais 

nas explorações pecuárias, Jornal Oficial das Comunidades Europeias, L221. 
 

Duncan, I.J.H., Fraser, D., Understanding animal welfare. Acta Veterinaria Scandinavica, 
Ed. M.C.Appleby & B.O.Hughes, CAB. International, 2008, pp. 19-32, doi: 10.1186/1751-
0147-50-S1-S1. 

 

European Safety Food Authority, Opinion of the Scientific Panel on Animal Health and 
Welfare on a request from the Commission related to welfare aspects of the main systems of 
stunning and killing the main commercial species of animals, The EFSA Journal, 2004, EFSA-
Q-2003-093, doi:10.2903/j.efsa.2004.45. 



 

 
 

71 

 

European Safety Food Authority, Statemente on the use of animal-based measures to 
assess the welfare of animals, EFSA Journal, 2012, doi:10.2903/j.efsa.2012.2767. 

 
European Safety Food Authority, Identification of welfare indicators identification of 

welfare indicators for monitoring procedures at slaughterhouses, Parma, Italy, 2013, pp. 8-9, 
doi: 10.2903/sp.efsa.2013.EN-469. 

 
European statistics, organic crop area continues to rise in the EU, acedido em 10 de 

Janeiro de 2019, disponível em: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-
/DDN-20171116-1. 

 
Fraser, D., Matthews, L. R., Preference and motivation testing, In M. C. Appleby & B. O. 

Hughes (Eds.) Animal Welfare. New York: CAB International, 1997, pp. 159-173. 
 

Grandin, Temple, How to Determine Insensibility (Unconsciousness) in Cattle, Pigs, and 
Sheep in Slaughter Plants, Dept. of Animal Science, Colorado State University, 2017, 
consultado em 14 de Janeiro de 2019, disponível em: 
https://www.grandin.com/humane/insensibility.html. 

 
Grupo de trabalho + Coelho, Recuperação do coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus) e da 

lebre (Lepus granatensis), Manual de Boas Práticas Sanitárias, Fundo Florestal Permanente, 
INIAV (Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária), 2018, pp. 17-28, disponível 
em: http://www.iniav.pt/fotos/editor2/manual_boas_praticas_sanitarias_2018.pdf 

 

Hewson, CJ, What is animal welfare? Common definitions and their practical 
consequences (Bien-être des animaux: quelques définitions et courantes et leurs incidences. 
Can Vet J, 2003, Vol. 44, pp. 496-499. 

 

Jensen, P., The Ethology of Domestic Animals: An Introductory Text, CABI Publishing, 
2002, ISBN: 0-85199-602-7. 2002. 

 

Lima, V. de, Piles, M., Rafel, O., López-Béjar, M., Ramón, J., Velarde, A., Dalmau, A., 
Use of infrared thermography to assess the influence of high environmental temperature on 
rabbits, Research in Veterinary Science, 2013, Vol. 95, Issue 2, pp. 802-810, 
doi:10.1016/j.rvsc.2013.04.012. 

 
Liste, G., Villarroel, M., Chacón, G., Sañudo, C., Olleta, J.L., García-Belenguer, S., 

Alierta, S., María, G.A., Effect of lairage duration on rabbit welfare and meat quality, Meat 
Science, 2008, Vol. 82, pp. 71-76, doi: 10.1016/j.meatsci.2008.12.005. 



 

 
 

72 

 

Llonch, P., Rodríguez, P., Casal, N., Carreras, R.,  Muñoz, I., Dalmau, A., Velarde, A., 
Electrical stunning effectiveness with current levels lower than 1 A in lambs and kid goats, 
Research in Veterinary Science, 2015, Vol. 98, pp. 154-161, doi: 10.1016/j.rvsc.2014.12.009. 

 

María, G., López, M., Lafuente, R., Mocé, M.L., Evaluation of electrical stunning methods 
using alternative frequencies in commercial rabbits, Meat Science, 2000, Vol. 57, pp. 139-143, 
doi: 10.1016/S0309-1740(00)00085-1. 

 

Mazzone G1, Vignola G, Giammarco M, Manetta AC, Lambertini L., Effects of loading 
methods on rabbit welfare and meat quality, Meat Science, 2009, Vol. 85, pp. 33-39, doi: 
10.1016/j.meatsci.2009.11.019. 

 

Oglesbee, B. L., Chronic intermitente diarrhea, Black well’s Five-Minute Veterinary 
Consult: Small Mammal, second edition, John Willey & Sons, Inc, 2011, disponível em: 
https://sawneeanimalclinic.com/downloads/chronic_intermittent_diarrhea_in_rabbits.pdf 

 

Olsson, IAS; Hansen, AK; Sandoe, P., Ethics and Refinement in Animal Research, 
Science, 2007, Vol. 317: 1680, doi:0.1126/science.317.5845.1680. 

 
Petrinovich, L., Darwinian Domnion: Animal Welfare and Human Interests, 

Massachusetts Institute of Technology, Journal of Mammalogy, 1999, Vol. 81, pp. 627-628, 
doi: 10.1644/1545-1542(2000)081. 

 
Princz, Z., Radnai, I., Biró-Németh, E., Matics, Z., Gerencsér, Z., Nagy, I., Szendrő, Z., 

Effect of cage height on the welfare of growing rabbits, Applied Animal Behaviour Science, 
2008, Vol. 114, pp. 284-295, doi: 10.1016/j.applanim.2008.01.006. 

 
Rafel, O., Catanese, B., Rodriguez, P., Fuentes, C., Llonch, P., Mainau, E., Piles, M., 

Velarde, A., Ramón, J., López-Béjar, M., Dalmau, A., Effect of temperature on breeding rabbit 
behaviour, Proceedings 10th World Rabbit Congress,Sharm El- Sheikh –Egypt, 2012, pp. 
1075-1079. 

 

Regulamento (CE) Nº 882/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de Abril de 
2004, relativo aos controlos oficiais realizados para assegurar a verificação do cumprimento da 
legislação relativa aos alimentos para animais e aos géneros alimentícios e das normas relativas 
à saúde e ao bem-estar dos animais, alterado por Regulamento (CE) Nº 776/2006 da Comissão 
de 23 de Maio de 2006, Jornal Oficial da União Europeia, L 136. 

 

Regulamento (CE) Nº 1/2005 do Conselho de 22 de Dezembro de 2004 relativo à proteção 
dos animais durante o transporte e operações afins, Jornal Oficial da União Europeia, L 3. 



 

 
 

73 

 

Regulamento (CE) Nº 1099/2009 DO CONSELHO de 24 de Setembro de 2009, à proteção 
dos animais no momento da occisão, Jornal Oficial da União Europeia, L 303. 

 
Rollin, B.E., Regulation of animal research and the emergence of animal ethics: A 

conceptual history, Theoretical Medicine, 2006, pp. 285-304, doi: 10.1007/s11017-006-9007-
8. 

 
Szendrõ, Zs., Gerencsér, Zs., McNitt, J.I., Matics, Zs., Effect of lighting on rabbits and its 

role in rabbit production, Livestock Science, 2015, Vol. 183, pp. 12-18, doi: 
10.1016/j.livsci.2015.11.012. 

 
Tannenbaum, J., Ethics and animal welfare: The inextricable connection, Journal 

American Veterinary Medical Association, 1991, Vol. 198, pp. 1360-1376. 
 

Trocino, A., Filiou, E., Tazzoli, M., Bertotto, D., Negrato, E., Xiccato, G., Behaviour and 
welfare of growing rabbits housed in cages and pens, Livestock Science, 2014, Vol. 167, pp. 
305-314, doi: 10.1016/j.livaci.2014.05.035. 

 

Trocino, A., Zomeño, C., Birolo, M., Martino, G. Di, Stefani, A., Bonfanti, L., Bertotto, 
D., Gratta, F., Xiccato, G., Impact of pre-slaughter transport conditions on stress response, 
carcass traits, and meat quality in growing rabbits, Meat Science, 2018, Vol. 146, pp. 68-74, 
doi: 10.1016/j.meatsci.2008.12.005. 

 
Venâncio, C., Ferreira, D., Colaço, B., Teixeira, J., Pinheiro, V., Lacilla, J. (2007), 

Particularidades anatómicas dos coelhos, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila 
Real, 2007, pp. 1-2, pp. 39-40, ISBN: 978-972-669-812-8. 

 
Verga, M., Luzi, F., Petracci, M., Cavani, C., Welfare aspects in rabbit rearing and 

transport, Italian Journal of Animal Science, 2009, Vol. 8, pp. 191-204, doi: 
10.4081/ijas.2009.s1.191. 

 
Zeferino, C.P., Moura, A.S.A.M.T., Fernandes, S., Kanayama, J.S., Scapinello, C., Sartori, 

J.R., Genetic group×ambient temperature interaction effects on physiologicalresponses and 
growth performance of rabbits, Livestock Science, 2011, Vol. 140, pp. 177-183, doi: 
10.1016/j.livsci.2011. 

 

Zivotofsky, Ari Z. e Strous, Rael D., A perspective on the electrical stunning of animals: 
Are there lessons to be learned from human electro-convulsive therapy (ECT)?, Meat Science, 
2012, vol. 90, pp. 956-961, doi: 10.1016/j.meatsci.2011.11.039. 

 



 

 
 

74 

White, S. D., Bourdeau, P. J., Meredith, A., Dermatologic problems of rabbits, Seminars 
in Avian and Exotic Pet Medicine, 2002, Vol. 11, pp. 141-150, doi: 10.1053/saep.2002.123982. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

75 

 
ANEXOS 

 
 
Anexo A – Materiais de avaliação de BEACE na exploração 

 
Figuras 1, 2, 3, 4, 5, 6: Parâmetros do BEACE avaliados na exploração (adaptado Welfare 

Quality®, 2018, tradução livre) 

 

Total	animais:	______ Data:	___/___/___
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Exploração: Nº	Dias:	____

Condição	corporal:	0(bom)	
2(magreza)	3(caquexia)	99%	(mín)	

100%	(excel)		

Nº	coelhos/comedouro:	

posição	cada	3cm	8(mín)	
=<7(excel)

Limpeza	comedouros:	0(limpo)	
1(alguma	sujidade)	2(100%	sujidade)	

Nº	coelhos/comedouro:	

8(mín)	=<7(excel)
Funcion.	Bebedouros:		

0(bom)	2(outro)
Limpeza	bebedouros:	

0(limpo)			2(	sujidade)	

Bem-estar	Exploração
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Altura	da	jaula:	33cm	
(90%)	38cm	(90%)
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Nº	Dias:	____

Feridas	nas	orelhas:	
(s/lesões)	1(qualquer	

lesão	antiga)	2(qualquer	
lesão	nova)

Orelhas	caídas:	
0(ausência)	2(presença)

Falhas	de	pelo:	
0(ausência	>2cm)	

2(tricofagia/	agressiv	
>2cm)

Marcha:	0(s/	dificuldade	movimento)	
1(qualquer	dificuldade)	2	(severo-1	

membro)

Condições	da	jaula:	
0(bom-s/	causar	lesões)	
2(qualquer	causa	lesões)

Bem-estar	Exploração

Exploração:
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Total	animais:	______ Data:	___/___/___

Jaula

0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Bem-estar	Exploração

Exploração: Nº	Dias:	____

Descargas	nasais:	
0(ausência)	2(presença)

Descargas	
oculares/conjuntivite:	
0(ausência)	2(presença)

Alopécias,	dermatites	
ou	abcessos:	0(ausência)	

2(presença)

Torções	pescoço:	0(ausência)	
1(moderada-beber/comer)	2(severa)

Diarreia:	0(ausência)	
2(presença)

Dispneia:	0(ausência)	
2(presença)

Total	animais:	______ Data:	___/___/___

Jaula

0 2 0 2 0 2 0 1 2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Sarna:	0(ausência)	
2(presença)

Limpeza	sist	limpeza	expl:	0(limpo)	
1(parcial	sujo)	2(sujo)

Dermatofitoses:	
0(ausência)	2(presença)

Mixomatose:		
0(ausência)	2(presença)

Bem-estar	Exploração

Exploração: Nº	Dias:	____
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Total	animais:	______ Data:	___/___/___

Jaula

0 Outro 0 2 0 2 0 1 2 0 1 2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Comp.	Social	negativo:	
0(ausência)	outro(nº	

mordidas/nº	animais	

jaula)

Isolamento	individual:	
0(contacto	animal)	2(s/	

contacto)

Comp	anormais	
(estereótipos-abanar	a	

cabeça,	coçar	e	morder	

jaula):	0(ausência)	

2(presença)

Tosse:	individual:	0(ausêcia	prob.	
Resp)	1(max	2	tosse/espirros	2min)	

2(>2)	Grupo:	0(ausência)	1(=<	nº	

animais)	2(outros)

Espirros.	individual:	0(ausêcia	prob.	
Resp)	1(max	2	tosse/espirros	2min)	

2(>2)	Grupo:	0(ausência)	1(=<	nº	

animais)	2(outros)

Bem-estar	Exploração

Exploração: Nº	Dias:	____
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Figura 7: Questionário avaliação dos parâmetros do BEACE na exploração (adaptado 

Welfare Quality® 2018, tradução livre) 
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Anexo B – Materiais de avaliação de BEACE no matadouro

 
Figura 1:  Parâmetros do BEACE avaliados no matadouro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matadouro:	_________________________________________

Exploração:	__________________________________________ Data	
chegada:

____/_____/_____

Lote:	___________ Nº	animais:	____________ Data	
partida: ____/_____/_____

Observações:

0 2 0 1 0 RP RN VOC GASP PÉ 0 RP RN VOC GASP PÉ

Manipulação	antes	
atordoamento	
matadouro:	nº	
vocalizações	ou	

manip	orelhas	>1s	
1%(min)0,5%(exc)	

500	animais

Reflexos	após	sangria:	0(ausência	sinais)	2(sinais)		500	
animais	RP(reflexo	palpebral);	RN(reflexo	nasal);	

VOC(vocalização);	RRR	(retorno	da	respiração	rítmica);	
PÉ(tentativa	colocar	de	pé)

Reflexos	após	IE:	0(ausência	sinais)	2(sinais)		500	animais	
RP(reflexo	palpebral);	RN(reflexo	nasal);	VOC(vocalização);	
RRR	(retorno	da	respiração	rítmica);	PÉ(tentativa	colocar	de	

pé)

Nº	lesões	podais:	
0(perfeito	estado)	

2(qq	lesão)																
500	animais
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Figura 2: Questionário de avaliação do BEACE em matadouro 

 

Data	
chegada: ____/_____/_____
Data	

partida: ____/_____/_____

Lote:	___________ Nº	animais:	____________

Observações:

1.

Rampa
Elevador
Manual

2.

3.
Sim
Não

4. Em	caso	de	resposta	positiva	na	questão	anterior,	com	que	frequência?	________

5. Em	caso	de	resposta	positiva	na	questão	anterior,	qual	é	a	potência	da	corrente?	________

6. Dispõe	de	equipamento	informativo	sobre	a	tensão	e	intensidade	da	corrente?

Sim
Não

7. Período	de	tempo	em	do	animal	com	a	corrente	elétrica.
<	3	segundos
3	segundos
>	3	segundos

8. Tempo	decorrente	entre	atordoamento	e	sangria.
<	20	segundos
>	20	segundos

Equipamento	de	atordoamento	é	calibrado?

Bem-estar	animal	Matadouro

Matadouro:	_____________________________________________

Exploração:	______________________________________________

Como	é	realizada	a	descarga	dos	animais?

Tempo	em	espera	para	atordoamento:
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9. Método	alternativo,	caso	a	sangria	não	seja	eficaz:

Nova	incisão

Torção	do	pescoço

Deslocamento	
cervical

Nenhum

10. Formação	pessoal	em	bem-estar	animal:
Sim
Não

11. Se	resposta	positiva	na	questão	anterior,	qual	o	tipo	de	formação:
Informal	única
Informal	contínua
Formal	única
Formal	contínua

Outro:	_______________________________
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Anexo C – Métodos de avaliação de BEACE na exploração

 
 

Tabela 1: Medidas de pontuação do nível do BEACE em exploração (adaptado do protocolo 

Welfare Quality® 2018, tradução livre) 

 
 

Critérios 
Pontuação 

Critérios 
Parâmetros 

Coelhos 

engorda 
Exploração Pontuação 

Pontuação 

Total 

B
oa

 n
ut

ri
çã

o 

0,15 

Ausência 

prolongada 

de fome 0,65 

Condição corporal 

20 

jaulas 
 

60 

100 
Nº coelhos/comedouro 25 

Limpeza dos 

comedouros 15 

Ausência 

prolongada 

de sede 

0,35 

Nº coelhos/ bebedouro 

20 

jaulas 
 

40 

100 
Funcionamento dos 

bebedouros 
35 

Limpeza dos 

bebedouros  
25 

Limpeza e 

funcionamento dos 

bebedouros 

suplementares 

(-20)  

B
om

 a
lo

ja
m

en
to

 

0,3 

Conforto 

envolvente  

0,35 

Mau pêlo 20 

jaulas 
 (-20)  

Animais húmidos 20 

jaulas 
 30 

100 

Animais sujos 20 

jaulas 
 60 

Poeira  X 10 

Qualidade e padrão da 

luz 
 X (-20) 

Conforto 

térmico 0,15 

Temperatura ambiente 

 X 

100 100 

Frequência da queima 

de pelo e temperatura 
(-20)  
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Facilidade 

de 

movimento 

0,50 

Altura da jaula 
20 

jaulas 
 

40 

100 Densidade da jaula 
60 

B
oa

 sa
úd

e 

0,35 

Ausência 

de lesões 

0,40 

Feridas no corpo 20 

jaulas 

 

30 

100 

Feridas nas orelhas 20 

jaulas 
20 

Orelhas caídas 20 

jaulas 
10 

Lesões podais 500 

coelho

s 

**(-10 

ou -30) 

Falhas de pelo 20 

jaulas 
10 

Marcha 20 

jaulas 
30 

Condições da jaula 20 

jaulas 
(-30) 

Ausência 

de doença 

0,40 

Mortalidade  X 20 

100 

Occisão  X 10 

Tosse 10 

jaulas 
 10 

Espirros 10 

jaulas 
 10 

Diarreia 20 

jaulas 
 

*(-5 ou -

10) 

Dispneia 20 

jaulas 
 

*(-5 ou -

10) 

Descargas nasais 20 

jaulas 
 10 

Descargas 

oculares/conjuntivites 

20 

jaulas 
 10 

Alopecia, dermatite,  

abcessos 

20 

jaulas 
 10 
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* Parâmetros adicionados ao protocolo WQ®. 

** Parâmetros adicionados ao protocolo e avaliado em matadouro. 

 

 

 

 

Torsão do pescoço 20 

jaulas 
 20 

Dermatofitoses 20 

jaulas 
 *(-20) 

Sarna 20 

jaulas 
 (-40) 

Limpeza das jaulas 20 

jaulas 
 (-20) 

  Presença de moscas  X (-20)  

 

Ausência 

de dor 

induzida 

por 

procedimen

tos 

0,20 

Métodos de eutanásia 

de emergência 

 X 100 100 

C
om

po
rt

am
en

to
 a

de
qu

ad
o 

0,2 

Expressão 

de 

comportam

ento social 

0,35 

Comportamento social 

negativo 

10 

jaulas 
 100 

100 
Isolamento individual 10 

jaulas 
 (-100) 

Expressão 

de outros 

comportam

entos 

0,35 

Comportamento 

anormal 10 

jaulas 
 100 100 

Bom 

relacionam

ento 

Homem-

animal 

 

Preparação dos 

tratadores 

 X 100 100 
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Tabela 2: Resumo dos limites aplicados a cada parâmetro (adaptado do protocolo Welfare 

Quality® 2018, tradução livre) 

 

Parâmetros Valor mínimo Excelente 

Condição corporal 99% 100% 

Nº coelhos/comedouro Não superior a 8 Não superior a 7 

Limpeza dos comedouros 90% 100% 

Nºcoelhos/bebedouro Não superior a 8 Não superior a 7 

Funcionamento dos bebedouros 90% 100% 

Limpeza dos bebedouros 90% 100% 

Limpeza e funcionamento dos 

bebedouros suplementares 
Pontuação 0 para exploração Pontuação 0 para exploração 

Animais húmidos Inferior a 2% Inferior a 1% 

Animais sujos 
Moderado: < 1% 

Severo: < 0,5% 

Moderado: < 0,5% 

Severo: < 0% 

Poeira Pontuação 1 para exploração Pontuação 0 

Qualidade e padrão da luz Pontuação 0 para exploração Pontuação 0 para exploração 

Temperatura ambiente Pontuação 1 para exploração Pontuação 0 

Frequência da queima de pelo e 

temperatura 
Pontuação 2 para exploração Pontuação 0 

Altura da jaula 
Pelo menos 32cm em 90% dos 

casos 

Pelo menos 38cm em 90% dos 

casos 

Densidade da jaula (cm2/animal) Mais de 500 Mais de 1500 

Feridas no corpo 
Moderado: < 1% 

Severo: < 0,4% 

Moderado: < 0,4% 

Severo: < 0% 

Feridas nas orelhas 
Moderado: < 5% 

Severo: < 1% 

Moderado: < 2% 

Severo: < 0% 

Orelhas caídas < 0,6% < 0,2% 

Lesões podais < 1% 0% 
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Falhas de pelo < 1% < 0,2% 

Marcha 
Moderado: < 1% 

Severo: < 0,4% 

Moderado: < 0,4% 

Severo: 0% 

Condições da jaula 
Não mais que 1 jaula com 

problemas 
Nenhuma jaula com problemas 

Mortalidade < 8% < 5% 

Occisão => 20% da mortalidade >40% da mortalidade 

Diarreia* <1% 0% 

Dispneia* <1% 0% 

Tosse 
2 jaulas com classificação 1 e 

1 jaula com classificação 2 

1 jaulas com classificação 1 e 0 

jaula com classificação 2 

Espirros 
2 jaulas com classificação 1 e 

1 jaula com classificação 2 

1 jaulas com classificação 1 e 0 

jaula com classificação 2 

Descargas nasais < 5% < 1% 

Descargas oculares/conjuntivites < 2% < 0,8% 

Alopecia, dermatite,  abcessos < 0,5% 0% 

Torsão do pescoço 
Moderado: < 0,5% 

Severo: < 0,2% 

Moderado: < 0,2% 

Severo: 0% 

Mixomatose* 0% 0% 

Dermatofitoses * 0% 0% 

Sarna 0% 0% 

Limpeza do sistema de alojamento 

Não superior a 5 jaulas com 

classificação de 1 e não 

superior a 2 jaulas com 

classificação superior a 2 

Não superior a 2 jaulas com 

classificação de 1 e nenhuma 

jaula com classificação superior 

a 2 

Presença de moscas Classificação de 1 Classificação de 0 

Método de eutanásia de emergência 
Classificação de 0 na 

exploração 

Classificação de 0 na 

exploração 

Comportamento social negativo +1 mordida 0 mordidas 

Comportamentos anormais 4% 0% 

Formação dos tratadores 1 tratador Todos os tratadores 

  * Parâmetros adicionados/alterados ao protocolo Welfare Quality® 
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Anexo D - Resultados da presença de reflexos no matadouro

 
 

Gráfico 1: Presença de reflexos após a IE no matadouro 

 
 
 
 
 

Gráfico 2: Presença de reflexos após a sangria no matadouro 
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