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RESUMO
O uso do pólen apícola na alimentação de coelhos é um aditivo que auxilia na maior
conversão alimentar, sendo considerado como um promotor de crescimento, além de
possuir ação antimicrobiana, antioxidante, anti-inflamatória e por ser uma ótima fonte de
proteínas, minerais e vitaminas. O objetivo deste estudo é apresentar o uso do pólen
apícola como aditivo natural na dieta de coelhos para o alcance de melhores resultados no
seu desempenho zootécnico e na digestibilidade. A cunicultura apresenta grande potencial,
pois necessita de poucos funcionários, pequeno espaço físico e a atividade tem baixo
impacto ambiental. A carne de coelho possui a menor percentagem de colesterol, gordura e
sódio em comparação com outras espécies, além de ser uma ótima fonte de ferro, sendo
recomendado na alimentação de crianças, doentes e convalescentes devido seu melhor
aproveitamento nutricional. O pólen de abelha promove maior ganho de peso em coelhos,
maior produção de leite e aumento na taxa de sobrevivência de filhotes até o desmame.
Palavras-chave: Aditivo, cunicultura, digestibilidade, promotor de crescimento.

ABSTRACT
The use of bee pollen in the feeding of rabbits, which assists in greater feed conversion,
being considered as a growth promoter, in addition to its antimicrobial, antioxidant, antiinflammatory action and be a great source of protein, essential minerals and vitamins. The
objective of this study is to present the use of bee pollen as a natural additive in the diet of
rabbits to achieve better results in their zootechnical performance and digestibility. The
rabbit breeding have great potential because they require few employees, small physical
space and low environmental impact. Furthermroe, rabbit meat has the lowest percentage
of cholesterol, fat and sodium in comparison to other species, besides being a great source
of iron which being recommended in the feeding of children, patients and convalescent,
due to its level of digestibility. Bee pollen promotes greater weight gain in rabbits, higher
milk production and increased survival rate of pups until weaning.
Key words: Additive, digestibility, growth promoter, rabbit breeding.

INTRODUÇÃO
O coelho faz parte da alimentação humana há mais de dois mil anos, e a sua
criação é uma boa alternativa de renda para pequenos produtores por não precisarem de
muito espaço e capital para iniciar a atividade, e pelo aproveitamento de seus subprodutos
(SANTOS, 2010). Dentre as raças de coelho mais populares em âmbito nacional e
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internacional, a raça Nova Zelândia (Branco, Vermelho ou Preto) se destaca por apresentar
características menos exigentes, sendo animais mais rústicos, precoces e férteis
(FERREIRA et al., 2012).
A digestão de coelhos é dependente do processo fermentativo e,
consequentemente, da microbiota cecal. Um desequilíbrio na microbiota intestinal resulta
instantaneamente em distúrbios digestivos (KOVÁCS et al., 2004), desequilíbrio este que
pode ser influenciado pela idade, dieta, ambiente, estresse e uso de medicamentos
(FULLER, 1999). Diante disso, a busca por alternativas para minimizar esses
desequilíbrios fisiológicos tem se tornado crescente ao longo dos anos.
A criação racional de abelhas se caracteriza como uma atividade comercial
importante, no qual o homem aproveita de seus produtos diretamente, como o pólen, o mel,
a própolis, a geleia real e a cera (EMBRAPA, 2007). Dentre esses produtos, o pólen
apícola tem se destacado comercialmente por possuir nutrientes como carboidratos,
proteínas, aminoácidos, lipídeos, vitaminas, minerais e micronutrientes (MENEZES,
2009). Dessa forma, o pólen apícola tem sido adicionado na alimentação humana devido a
sua qualidade nutricional (WANG et al., 2015), sendo recomendado também para a dieta
de animais como coelhos, frangos de corte (ATTIA et al., 2011), cavalos (TURNER et al.,
2006) e peixes (EL-ASELY et al., 2014) resultando em ganhos na produção (ATTIA et al.,
2011).
A adição de pólen apícola na dieta de coelhos tem resultado em maiores ganhos
de peso, melhores taxas de concepção e maior produção de leite, já em filhotes, a inclusão
possibilita maior crescimento e maior taxa de sobrevivência até o desmame (ATTIA et al.,
2011).
O pólen de abelha é um aditivo alimentar natural, com ação antimicrobiana,
antioxidante e anti-inflamatória. É composto por carboidratos e proteínas que auxiliam no
crescimento e recuperação dos tecidos, além de ser uma ótima fonte de energia, tendo
também como constituinte a celulose, que contribui com a movimentação intestinal. O
objetivo deste estudo é expor a importância do uso do pólen de abelha como aditivo na
dieta de coelhos para a obtenção de melhores resultados no seu desempenho zootécnico e
digestibilidade.

DESENVOLVIMENTO
Criação de coelhos no Brasil e no mundo
O Brasil estima uma população de 183.000 coelhos, ficando na 38a posição para
população de coelhos no mundo, sendo que a China, Coréia do Sul, Egito, Espanha e Itália
são os países com a maior população de coelhos do mundo (FAO, 2016).
A cunicultura no Brasil ainda é uma atividade limitada, mas com um grande
potencial de desenvolvimento devido às suas características socioeconômicas, pois requer
pequeno número de pessoas para manter a criação, pequeno espaço físico e baixo impacto
ambiental, além de permitir a utilização de forrageiras na dieta dos animais. A maioria dos
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produtores tem a cunicultura como uma atividade secundária, ou seja, uma opção adicional
na produção agrícola familiar (MACHADO, 2012).
A maior produção de coelhos do Brasil é encontrada na região Sul, sendo esta a
região que preserva o rebanho mais representativo do país, em torno de 75,7% da produção
brasileira, onde o Rio Grande do Sul fica com 40,9% da produção; Santa Catarina com
18,3%; e Paraná com 16,5%. Em âmbito municipal, os municípios de Dois Irmãos (RS),
Mogi das Cruzes (SP) e Santa Maria (RS) apresentam-se como fundamentais produtores de
coelhos (IBGE, 2012).
Praticamente todas as partes do coelho estão sujeitas à comercialização,
aproveitando-se produtos como carne, pelo, urina, podendo serem utilizadas para
elaboração de peças artesanais (SANTOS, 2010), proporcionando maiores lucros e uma
mais ampla habilidade de crescimento.
Além das vantagens mencionadas acima, a criação de coelhos é vista como uma
atividade que permite ótima produtividade, disponibilidade, rápido retorno econômico
(ZEFERINO, 2009) e sua produção pode ser considerada de baixo custo, uma vez que
esses animais apresentam capacidade de utilização de nutrientes de subprodutos
agroindustriais (EULER, 2009).
O coelho doméstico
O coelho doméstico criado para fins lucrativos é descendente do coelho silvestre
europeu Oryctolagus cuniculus. Os coelhos domésticos se difundiram mundialmente,
sendo que nos Estados Unidos, por exemplo, existem 38 raças e 89 variedades desse
animal, a multiplicidade de raças e variedades de coelhos criados em cativeiro é resultado
de trabalhos que buscam permanentemente animais mais adaptados sob o ponto de vista
produtivo, com melhor valor comercial seja da carne produzida, como também de seus
subprodutos (MELLO e SILVA, 2012).
Os coelhos são animais herbívoros e possuem o aparelho digestivo bastante
desenvolvido, destacando o ceco, que possui uma eficaz ação microbiana, resultando em
um grande aproveitamento de nutrientes comparado com outros animais domésticos, como
os suínos e as aves (FERREIRA et al., 1997). Outra característica dos coelhos é a ingestão
de parte do seu material fecal, nomeadas como cecotrófos (FERREIRA et al., 2006),
situação que permite melhor aproveitamento de proteínas, minerais e vitaminas oferecidas
pela fermentação microbiana (CARABAÑO e PIQUER, 1998), além de favorecer também
a absorção de energia.
Os cecotrófos são ingeridos principalmente durante a noite, e este mecanismo
fisiológico se inicia por volta da terceira semana de vida dos coelhos, fase em que se inicia
o consumo de dietas sólidas. É importante destacar que a ingestão dos cecotrófos sofre
influência da iluminação, da alimentação, do manejo e da densidade populacional
(JARUCHE, 2012). Antes da sua eliminação, os cecotrófos são recobertos por um muco e
são apanhados diretamente do ânus, não passam pelo processo de mastigação e não são
envolvidos com os alimentos presentes no estômago, permanecendo ali por várias horas até
que a camada de muco se decomponha. Quando o muco se decompõe, é retomada a
digestão normal. Existem estudos que caracterizam a diferenciação das fezes moles
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(cecotrófos) das fezes duras (normais), pela presença de neuromotores anais e pela fração
de ácidos graxos voláteis no cecotrófo, o que provoca um odor que auxiliaria na
estimulação da sua ingestão (FERREIRA, 2006).
A microbiota intestinal, o padrão fermentativo e a funcionalidade do ceco-cólon
dos coelhos podem ser alteradas devido à mudanças drásticas na dieta, aumentando as
chances de ocorrência de distúrbios digestivos (CHEEKE, 1989). Assim como as demais
espécies utilizadas na produção animal, os coelhos também necessitam de uma dieta
equilibrada de acordo com suas exigências nutricionais, com isto, durante a formulação das
rações é necessário conhecimento das necessidades nutricionais, composição dos
ingredientes e níveis de utilização de cada um deles de acordo com suas características
físico-químicas (FROTA, 2015), devendo conter o mínimo de 8 a 10% de fibra para
manter o peristaltismo intestinal, evitando com isso o desenvolvimento de diarreias
(BORIELLO e CARMAN, 1983).
Várias melhorias têm sido conquistadas para a prevenção de distúrbios digestivos
em coelhos, e com a redução destes problemas que afetam diretamente essa produção, a
espécie vai tomando um destaque cada vez mais importante no seu desenvolvimento
produtivo (ARRUDA et al., 2002).
Outro ponto importante da cunicultura é seu destaque diante das características
nutritivas da carne de coelho, da sua alta digestibilidade, do seu sabor e das baixas
concentrações de caloria, gordura e colesterol (HERNÁNDEZ et al., 2000). Além da
carne, podem-se aproveitar suas vísceras em caráter alimentício na produção de farinha, a
pele procurada por indústrias de roupas, o couro como substituição da camurça para a
confecção de luvas, bolsas e calçados. Por fim, as fezes podem ser utilizadas em cultivos
como atribuição na adubação, isto, após passar por um correto procedimento de
compostagem e/ou vermicompostagem (BONAMIGO et al., 2015).
A raça Nova Zelândia (Branco, Vermelho ou Preto) é classificada como uma raça
universal por expor rusticidade, maturidade reprodutiva adiantada, altos números de
filhotes por cria (MELLO e SILVA, 2003), eficaz rendimento de carcaça e dupla eficiência
para produção de carne e pele, o que chama atenção para a sua criação e utilização em
pesquisas (VIEIRA, 1995). A raça Califórnia é o resultado do cruzamento entre as raças
Chinchila, Russa e Nova Zelândia Branco, possui boa aptidão para carne e pele, com pouca
gordura e massa muscular bem distribuída. Raças como Chinchila, Vienna (Azul ou
Branco), Azul de Beveren e Prateado de Champagne também possuem boa aptidão por
carne e pele (FERREIRA et al., 2012).
Qualidade e consumo da carne de coelho
Em comparação a carnes de frango, porco e cordeiro, a carne de coelho apresenta
menor percentagem de colesterol, gordura e sódio, destacando-se como um alimento
nutritivo, sendo recomendado na alimentação de crianças, doentes e convalescentes devido
ao seu nível de digestibilidade e por não apresentar gordura intersticial é classificada como
uma carne magra, não aumentando a taxa de colesterol no sangue (BARBOSA et al.,
2007). É uma fonte de ferro, principalmente por proporcionar ferro heme, o qual é
absorvido sem depender da ação de outros elementos alimentares (SOUZA et al., 2010).
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O coelho tem a capacidade de transformar alimentos de baixa qualidade
nutricional em proteína animal de grande valor biológico (ZEFERINO, 2009). Estes
animais podem transformar até 20% da proteína ingerida em carne, número maior em
comparação a outras espécies, como os suínos (15 a 18% de conversão de proteína
consumida em carne) e os bovinos (9 a 12% de conversão de proteína consumida em
carne) (SUTTLE, 2010). Em relação à proporção de cálcio e fósforo, os mesmos possuem
níveis mais elevados se comparado com outras variedades de carnes, pois não possuem
ácido úrico, tem pequenas quantidades de purinas (HERNÁNDEZ, 2007) e são ricos em
vitaminas do complexo B (B2, B3, B5, B12) (COMBES 2004), como o ácido nicotínico
(13mg/kg de carne) (WILLIAMS, 2007), ou niacina (vitamina B3) (ANVISA, 2015).
Aditivos na alimentação de coelhos
A produção animal vem se adequando ao aumento de exigências e estratégias da
agroindústria e ao mercado consumidor crescentemente mais rigoroso em relação à
qualidade dos produtos. Diante dessas exigências, as circunstâncias em que os animais são
impostos para o seu desenvolvimento e as consequências que isso pode ocasionar na
qualidade do produto final vêm se destacando perante a apreensão dos produtores
(MICHELAN et al., 2002).
O emprego de aditivos em rações é favorável para melhorar o estado sanitário e
fisiológico do animal (DE BLAS, 1984), buscando aprimorar a produção sem ceder
resíduos para as carcaças, e vários estudos estão sendo realizados com o uso de
probióticos, ácidos orgânicos, antibióticos (MICHELAN et al., 2002) e pólen apícola como
um aditivo natural. Estes aditivos na dieta animal podem colaborar para um maior ganho
na produção e diminuição de gastos econômicos (SAKOMURA et al., 2014).
Os aditivos zootécnicos são divididos em três grupos: digestivo, equilibradores de
flora e melhoradores de desempenho, e têm como objetivo melhorar os padrões
zootécnicos obtidos no sistema reprodutivo da espécie. Como aditivo digestivo podemos
citar as enzimas, elas possuem uma substância que simplifica a digestão dos alimentos
absorvidos, agindo sobre algumas matérias primas designadas à confecção de produtos
para a alimentação animal. Os prebióticos, probióticos e os ácidos orgânicos são
classificados como equilibradores da flora, sendo responsáveis por formar colônias ou
outras substâncias estabelecidas quimicamente que dispõem de uma ação benéfica sobre a
flora do trato digestivo. E como promotores de crescimento têm-se as substâncias definidas
quimicamente, os antibióticos, que melhoram os parâmetros de produtividade (MAPA,
2004).
Os promotores de crescimento permitem uma queda no número de bactérias
aderidas na mucosa do intestino e das bactérias produtoras de toxinas e amônia,
consequentemente ocorre um decréscimo das células inflamatórias. Com a saúde intestinal
dos animais mantida ou melhorada a absorção de nutrientes é mais eficiente (SOARES,
1996), porém, os aditivos antimicrobianos ou promotores de crescimento e anticoccidianos
(responsável por excluir ou dificultar o desenvolvimento de protozoários) são os que
apresentam maiores riscos à saúde humana, e eles vêm sendo amplamente utilizados na
produção animal há mais de 50 anos (MAPA, 2004).
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Os probióticos são aditivos complementares das rações, formados por
microrganismos vivos que geram um efeito positivo ao animal hospedeiro, gerando um
balanço na microbiota intestinal (FULLER, 1989), previne disfunções digestivas e o
desenvolvimento de organismos patogênicos, além de garantir um melhor aproveitamento
dos alimentos (FERREIRA et al., 2006), podem ser extraídos de plantas, leveduras, leite,
ou ainda, ser produzidos por hidrólise ácida ou enzimática parcial de polissacarídeos e por
reações de transglicosilação (OKU, 1996). O resultado da adição de prebióticos na
alimentação de coelhos tem sido avaliado perante os critérios zootécnicos como: consumo,
ganho de peso e eficiência alimentar. Entretanto, o uso desse aditivo na alimentação de
coelhos sobre o desempenho, não está bem elucidado (BERTECHINI, 2006).
Os simbióticos são formados por microrganismos vivos, pela junção de um ou
mais probióticos e prebióticos, esta associação possibilita a sobrevivência de bactérias
probióticas no alimento e no ambiente gástrico, além de aumentar as cepas que agem
contra patógenos. Culturas probióticas inibem a produção de ácidos orgânicos como,
lactato, propionato, butirato e acetato, e inibem também as bacteriocinas,
consequentemente ocorre à exclusão de microrganismos patogênicos aumentando os meios
naturais de proteção do organismo (FLESCH et al., 2014). Em avaliações contendo o uso
de prebióticos, probióticos e simbióticos em dietas para coelhos foi observado que
tratamentos compostos por prebióticos e simbióticos obtiveram maior ganho de peso,
melhor conversão alimentar e um aumento no coeficiente de digestibilidade da matéria
seca, proteína bruta, matéria mineral e extrativo não nitrogenado, em comparação com o
grupo controle (EWUOLA et al., 2011).
Os ácidos orgânicos são integrantes naturais de plantas, podem ser estruturados a
partir da fermentação microbiana no intestino e outros em rotas metabólicas. O uso dos
ácidos orgânicos surge como uma alternativa ao uso de antibióticos como promotores de
crescimento, tendo efeitos similares a eles (LEHNINGER et al., 1993). Coelhos
alimentados com dietas possuindo ácido fumárico ou combinado com bacitracina de zinco
apresentaram os melhores resultados de desempenho, peso e rendimento de carcaça
(MICHELAN et al., 2002).
O pólen de abelha como aditivo alimentar na dieta de coelhos
O pólen de abelha é a união entre o pólen das flores com a adição de diversas
fontes vegetais arrecadado pelas abelhas e misturado com néctar e secreções das glândulas
hipofaríngeas desses insetos (CARPES et al., 2008). É um produto rico em proteínas e
aminoácidos essenciais, contendo aproximadamente 51% de ácidos poli-insaturados, 39%
de ácido linolênico e 20% de ácido palmítico, além de ter mais de 12 vitaminas, 28
minerais, 11 enzimas ou coenzimas, 11 carboidratos, destacando a glicose, frutose e
sacarose, além de flavonoides, carotenoides e fitoesteróis (ATTIA et al., 2011).
A principal fonte de alimento das abelhas é encontrada no pólen e no néctar,
sendo que o pólen é a principal fonte de nitrogênio para estes insetos e são coletados
diretamente das flores e armazenados dentro dos ninhos para a dieta da colônia
(MORGADO et al., 2011). Ele preenche as necessidades das abelhas em proteínas,
vitaminas e minerais (HERBERT, 192), sendo indispensável para o crescimento das crias,
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desenvolvimento das glândulas, ovários e gorduras corporais das abelhas (HERBERT e
SHIMANUKI, 1979), faz parte da dieta das larvas operárias e adultas e dos zangões
(MACHADO e CAMARGO, 1972), sua escassez pode resultar em um fim para a colmeia
(BASTOS, 1995). Anualmente estima-se que uma colmeia necessita de cerca de 15 a 55 kg
de pólen (SEELEY, 1985).
O pólen apícola é rico em proteínas, que auxiliam no crescimento e na restauração
dos tecidos animais (MODRO et al., 2007), é composto por lipídios, incluindo esteróis,
amido, açúcar, vários minerais e vitaminas (GOODMAN, 2003). Existem variações nos
tipos polínicos de acordo com a região ou a época do ano em que são ofertados, com isto,
conhecer o valor nutricional do pólen apícola contribui para o seu controle de qualidade
(ALMEIDA-MURADIAN et al., 2005).
O Brasil possui um grande potencial produtivo de pólen devido a sua diversidade
de flora encontrada na região de clima tropical (MENEZES, 2009) e devido à habilidade
das abelhas em transportar néctar e pólen de flores (HASSANEIN e EL-BANBY, 1956).
Com o aumento comercial do pólen de abelha nos últimos anos, a abelha Apis
mellifera tem se destacado como a melhor produtora deste produto (BARTH et al., 2010),
graças a sua capacidade polinizadora, disponibilidade e simplicidade de manejo
(KALVELAGE, 2000). O clima e a ambiência possuem uma interferência direta na
composição e na qualidade do pólen apícola, variando sua composição de acordo com a
origem botânica da região, permitindo com isso diferentes propriedades terapêuticas
(MENEZES, 2009).
O pólen apícola tem seu destaque por envolver substâncias nutricionais como
carboidratos e proteínas (ALMARAZ-ABARCA et al., 2007) que servem como matéria
prima para o crescimento e recuperação dos tecidos (MODRO et al., 2007), aminoácidos,
lipídeos, vitaminas, minerais, alguns traços de micronutrientes, propriedades terapêuticas
(ALMARAZ-ABARCA et al., 2007) e de 30 a 40% de açúcares como a glicose, frutose e
dextrina, ou seja, açúcares simples que possuem digestão rápida, sendo ótimos
fornecedores de energia, além de conter em sua composição a celulose, uma fibra de
estrutura química de carboidrato que provoca o movimento intestinal (HANSSEN, 2000).
O pólen de abelha surge como um aditivo alimentar natural, com ação
antimicrobiana, antioxidante e anti-inflamatória. Sua ação antimicrobiana é capaz de
impossibilitar o desenvolvimento ou desativar seletivamente micro-organismos (CUNHA e
ROQUE, 2009) e é usado na alimentação animal como promotor de crescimento (MAIA et
al., 2009). Sua ação antioxidante possui uma função importante na prevenção do estresse
oxidativo, ajudando na prevenção de doenças (LOPES et al., 2011). Os flavonóides, ácidos
fenólicos, ácidos graxos e fitoesteróides presentes no pólen apícola são responsáveis por
apresentar aptidão anti-inflamatória (KOMOSINSKA-VASSEV et al., 2015). Ele também
possui uma ótima fonte de proteínas, minerais essenciais e vitaminas. (YANG et al., 2013).
A utilização do pólen na alimentação tem demonstrado ser um fortificante do
organismo e um estimulante físico, além de servir como um corretor de dietas deficientes,
levando a um equilíbrio funcional (MISHRA et al., 2006). Em relação à proteção dos
sistemas biológicos, os efeitos sobre o organismo vêm dos compostos fenólicos, os quais
envolvem mais de oito mil (8.000) estruturas conhecidas (ROSS e KASUM, 2002).
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Estudos sobre a inclusão de pólen de abelha na alimentação de coelhos ainda são
muito escassos, entretanto, é possível inferir que a adição de pólen apícola na dieta pode
resultar em inúmeras vantagens, conforme demonstrado por ATTIA et al. (2011), que ao
avaliar a inclusão de pólen de abelha na alimentação de coelhas, encontraram maior ganho
de peso, maiores taxas de concepção e elevada produção de leite durante a fase
reprodutiva. Ainda, segundo esses mesmos autores, em láparos, a inclusão de pólen de
abelha na alimentação acarreta em um aumento na taxa de sobrevivência até o período de
desmame e em um maior crescimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O pólen apícola como aditivo alimentar natural na dieta de coelhos proporciona
uma ação antimicrobiana, antioxidante e anti-inflamatória. É uma fonte rica em proteínas,
minerais essenciais, vitaminas, além de ser um ótimo promotor de crescimento,
ocasionando maior ganho de peso, maior taxa de concepção, maior produção de leite em
coelhas e maior taxa de sobrevivência de láparos até o desmame.
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