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RESUMO 

 

FELTRE, K. Produção, utilização e comercialização de dieta completa peletizada 
ou extrusada para equinos. [Production, use and marketing of pelleted or extruded 

complete diet for horses]. 2017. 127f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 
 

O objetivo dessa pesquisa foi avaliar os efeitos de um produto completo, peletizado 

ou extrusado, composto por diferentes fontes de fibra (rolão de milho, capim-elefante 

desidratado e feno de Tifton 85) no manejo alimentar de equinos bem como a sua 

viabilidade econômica. Foram utilizados oito pôneis, machos, castrados da raça Mini-

Horse. As dietas foram divididas em Dieta Controle (50% de feno de Tifton 85 e 50% 

de concentrado peletizado, fornecidos separadamente) e Dieta Completa (50% de 

volumoso mais concentrado) fornecidas como produto único. O delineamento 

experimental foi dois Quadrados Latinos balanceados em esquema fatorial 2x4, com 

aplicação de contrastes a fim de comparar os efeitos do processamento em relação à 

dieta controle. Para comparar os efeitos dentro das dietas processadas, procedeu-se 

com a exclusão do grupo controle aplicando-se esquema fatorial 2x3. Para os 

resultados significativos, foi utilizado o teste de Tukey com p<0,05. Foram realizados 

quatro períodos com 20 dias cada intercalados por 21 dias de intervalo. As variáveis 

avaliadas foram: parâmetros sanguíneos e fecais, os Coeficientes de Digestibilidade 

Aparente dos nutrientes (CDA) e a viabilidade econômica da produção. Os resultados 

dos contrastes apontaram diferenças (p<0,05) para as frequências (%) do tempo em 

pé, de alimentação e de deslocamento e no tempo de ingestão da dieta (minutos); 

para a Área Abaixo da Curva (AAC) de glicose (G) e insulina (In); para a concentração 

de colesterol; nos CDA da matéria seca (MS), fibra em detergente neutro (FDN) e 

ácido (FDA). A comparação feita entre as dietas processadas mostrou que a fonte de 

fibra interferiu (p<0,05) nos valores de AAC-In: a dieta com rolão de milho apresentou 

maior AAC-In. O CDA da MS e da Matéria Orgânica foi menor para a dieta contendo 

capim-elefante desidratado. Para os CDA da FDN e FDA, a dieta com capim-tifton 85 

apresentou melhores resultados. O processamento interferiu (p<0,05) na AAC-G e 

AAC-In: a peletização resultou em maior AAC em relação ao produto extrusado; na 

concentração de ácido láctico nas fezes: a peletização apresentou maiores 

concentrações em relação à extrusão; no CDA da FDA: a extrusão melhorou a 

digestibilidade aparente para essa variável. Houve efeito interativo (p<0,05) para as 



concentrações de triglicérides e lipoproteína de muito baixa densidade: a dieta com 

feno de Tifton 85 extrusado apresentou maiores concentrações em relação à dieta 

contendo rolão de milho; e para o CDA do extrato etéreo (EE): a dieta contendo rolão 

de milho peletizado apresentou maior CDA em relação à extrusada. A análise 

econômica considerou os itens que compõem os custos de produção, desde a 

produção agrícola do volumoso até a comercialização da Dieta Completa e mostrou-

se viável economicamente nos três cenários propostos. Pode-se concluir que as 

fontes de fibra interferem na AAC-In e na digestibilidade aparente dos nutrientes; o 

processamento interfere nas AAC de glicose e Insulina, bem como nas concentrações 

de ácido láctico e na digestibilidade aparente dos nutrientes. Além disso, a interação 

entre esses fatores influenciam no metabolismo lipídico e no CDA do EE. Porém, 

esses resultados não trazem prejuízos comportamentais e metabólicos aos equinos. 

 

Palavras-chave: Cavalos. Economia. Metabolismo. Nutrição. Processamento. 



ABSTRACT 

 

FELTRE, K. Production, use and marketing of pelleted or extruded complete diet 
for horses. [Produção, utilização e comercialização de dieta completa peletizada ou 

extrusada para equinos]. 2017. 127f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 
 

The aim of this research was to evaluate the effects of a complete product, pelleted or 

extruded, composed of different sources of fiber (dehydrated whole corn plant, 

dehydrated elephant-grass and Tifton 85 hay) in equine feeding management as well 

as its economic feasibility. For this research, we used eight male, geldings, ponies of 

the Mini-Horse breed. Diets were divided into Control Diet (50% Tifton 85 hay and 50% 

pelleted concentrate, supplied separately) and Complete Diet (50% roughage more 

50% concentrated) provided as a single product. The experimental design was two 

Latin Squares balanced in a 2x4 factorial scheme, with contrasts applied in order to 

compare the effects of processing in relation to the control diet. In order to compare 

the effects within the processed diets, we proceeded to the exclusion of the control 

group applying a 2x3 factorial scheme. For the significant results, Tukey's test was 

used with p<0.05. We used four periods with 20 days each, intercalated for 21 days of 

washout. We evaluated the following variables: blood and fecal parameters, the 

Apparent Digestibility Coefficients of the nutrients (ADC) and the economic feasibility 

of the production. The results of the contrasts indicated differences (p<0.05) in the 

frequencies (%) of standing time, feeding and locomotion, and time of diet intake 

(minutes); for the Area Under the Curve (AUC) of glucose (G) and insulin (In); for 

cholesterol concentration; in ADC of dry matter (DM), neutral detergent fiber (NDF) 

and acid (ADF). The comparison made between the processed diets showed that the 

fiber source interfered (p<0.05) in the AUC-In values: the dehydrated whole corn plant 

diet presented higher AUC-In. The ADC of DM and Organic Matter was lower for the 

diet containing dehydrated elephant-grass. For the ADC of NDF and ADF, the tifton 85 

grass diet presented better results. Processing interfered (p<0.05) in AUC-G and AUC-

In: pelleting resulted in higher AUC in relation to the extrusion; in the concentration of 

lactic acid in feces: the pelleting presented higher concentrations in relation to the 

extrusion; in the ADC of ADF: the extrusion improved the apparent digestibility for this 

variable. There was an interactive effect (p<0.05) for the concentrations of triglycerides 

and very low density lipoprotein: the diet with extruded Tifton 85 hay presented higher 



concentrations in relation to the diet containing dehydrated whole corn plant; for the 

ADC of the ethereal extract (EE): the diet containing pelletized dehydrated whole corn 

plant, presented higher ADC than the extruded one. The economic analysis considered 

the items that make up the costs of production, from the agricultural production of the 

hay to the commercialization of the Complete Diet, and was economically feasible in 

the three proposed scenarios. It can be concluded that fiber sources interfere in AUC-

In and apparent digestibility of nutrients; the processing interferes in AUC of glucose 

and Insulin, as well as in fecal lactic acid concentrations and in the apparent digestibility 

of the nutrients. In addition, the interaction between these factors influences the lipid 

metabolism and the ADC of the EE. However, these results do not bring behavioral 

and metabolic damages to horses. 

 

Keywords: Horses. Economy. Metabolism. Nutrition. Processing 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O número efetivo de cabeças de equinos no Brasil ainda não é bem definido, 

devido às divergências nas informações obtidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE). Essas divergências existem muitas vezes devido ao fato de que 

os relatórios apresentados não consideram o efetivo em estabelecimentos urbanos 

e/ou os criadores muitas vezes omitem informações por questões de sigilo. Estima-se 

que no Brasil há em torno de 5 milhões de cabeças de cavalos, sendo que 1,1 milhões 

são destinados ao esporte, lazer e criação e 3,9 milhões destinados ao trabalho 

(MAPA, 2016). 

Com relação à expressividade do mercado de rações para cavalos, de acordo 

com dados das empresas produtoras de ração associadas ao SINDIRAÇÕES (2016), 

em 2015 foram produzidas 66,5 milhões de toneladas, sendo 1% da produção 

destinada aos equinos. Porém esses dados consideram apenas as empresas 

vinculadas ao Sindirações, subestimando esses números. Assim, considerando as 

demais empresas cadastradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), estima-se que esse mercado seja 60% maior (MAPA, 2016). Para 2017, a 

previsão é de aumento na produção, quantia ainda dependente da recuperação 

econômica do país, do comércio internacional, da confiança dos empreendedores e 

dos consumidores brasileiros. 

Como qualquer sistema de produção, a criação de cavalos apresenta pontos 

desfavoráveis, sendo alguns desses pontos: o corte e fornecimento diário de material 

verde para os animais na época seca; o desperdício do feno quando o mesmo é 

fornecido no chão; a necessidade de estruturas de armazenamento de feno; e a poeira 

excessiva presente nessas instalações. 

Além disso, situações onde os cavalos tem acesso limitado ao volumoso tanto 

pelo confinamento quanto por pequenas áreas disponíveis ao pastejo, como ocorre 

em Batalhões de Polícia Militar, hospitais veterinários e criadores urbanos; ou 

encontram-se em regiões com condições edafoclimáticas desfavoráveis à produção 

forrageira, como na região Nordeste, podem influenciar de forma negativa a saúde 

digestiva dos equinos e, como consequência, reduzir o desempenho durante o 

trabalho ou mesmo causar danos digestivos, podendo levá-los à morte. 

Uma opção para contornar esses inconvenientes e oferecer aos produtores 
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soluções eficientes e econômicas dentro da alimentação, é a possibilidade de 

substituição plena e com segurança do arraçoamento tradicional (feno e concentrado 

fornecidos separadamente) pela dieta completa. Tal estratégia permite a redução nos 

custos de produção e a incorporação de alimentos alternativos em um único produto, 

sem comprometer as exigências de cada categoria animal e a qualidade do produto 

final. 

Um bom manejo nutricional na criação de equinos depende diretamente dos 

custos de produção, sendo de extrema importância o aperfeiçoamento dos processos 

industriais (produção de ração, processamento e logística dos ingredientes que as 

compõem) e os processos de fabricação, como formulação, beneficiamento e 

estocagem dos ingredientes, moagem, mistura e tratamentos térmicos, inserindo-se, 

neste último, a peletização e a extrusão e todos os processos a elas vinculados. 

 

 

2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 GERAL 

 

 

O objetivo do trabalho foi verificar a viabilidade industrial e produtiva bem como 

os efeitos fisiológicos e comportamentais do uso de dieta completa no manejo 

alimentar de equinos pelo emprego de um produto peletizado ou extrusado composto 

por diferentes fontes de fibra (rolão de milho, capim-elefante desidratado e feno de 

Tifton 85). 

 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 

Avaliar o efeito da substituição total da dieta tradicional (feno e concentrado 

fornecidos separadamente) pela dieta completa peletizada ou extrusada (produto 

únicos) sobre: 

 Parâmetros comportamentais dos animais; 
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 Digestibilidade aparente dos componentes da dieta; 

 Parâmetros sanguíneos, como resposta glicêmica e insulinêmica; 

concentrações séricas de leptina, colesterol, triglicérides e frações (HDL-C, 

LDL-C, VLDL-C); 

 Concentração sérica de fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) como indicativo 

de endotoxemia; 

 Parâmetros fermentativos como quantificação de ácidos graxos de cadeia 

curta, ácido láctico e pH nas fezes dos equinos; 

 Avaliação da viabilidade econômica de projeto de produção de dieta completa 

peletizada ou extrusada. 

 

 

3 HIPÓTESE 

 

 

A adoção de dieta completa utilizando um único produto (peletizado ou 

extrusado) na alimentação de equinos pode substituir a dieta tradicional de volumoso 

e concentrado fornecidos separadamente, mantendo a higidez, metabolismo digestivo 

sem alterar o comportamento alimentar, além de reduzir desperdício da fração 

volumosa com consequente redução nos custos de alimentação. 

 

 

4 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

4.1 DIETA COMPLETA ÚNICA: HISTÓRICO E DEFINIÇÃO 

 

 

Entende-se como dieta completa única aquela que se destina à refeição para o 

animal sem nenhum ingrediente adicional, tendo como vantagens o fornecimento de 

todos os nutrientes, vitaminas e minerais combinados em uma mesma mistura. Esse 

tipo de alimento impede a separação dos componentes da dieta durante a apreensão 

e mastigação e, consequentemente, evita a seleção (LEWIS, 2000). 
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Além da diminuição com custos de mão de obra, facilidade na alimentação 

(especialmente quando número expressivo de animais está envolvido), outras 

vantagens como diminuição de espaço para armazenamento e transporte dos 

alimentos podem ser consideradas (MANZANO, 1987). Além disso, pode ser bastante 

benéfico para cavalos de manutenção difícil, especialmente aqueles com dificuldades 

mastigatórias, com dentes deteriorados (equinos idosos) ou que apresentam alergia 

respiratória ao feno (CHIBA, 2014). 

O uso de dietas completas foi alvo de interesse russo na década de 30. Um 

relatório investigativo sobre o preparo de alimentações mistas, feito por Sorokin 

(1936), afirmava que a prensagem dos alimentos mistos (volumoso e concentrado) 

poderia ser feita com ou sem aglutinantes e que maiores pressões e tempo de 

compressão seriam necessários quando esses aglutinantes não fossem utilizados. O 

pré-aquecimento tanto da mistura quanto do compressor foi um fator importante na 

determinação da quantidade mínima de tempo e pressão necessários para a coesão 

adequada dos materiais. Os melhores resultados encontrados para a fabricação 

desse produto prensado, foram obtidos quando se utilizou um pré-aquecimento do 

compressor de 120 a 125ºC; pré-aquecimento da mistura de 55 a 65ºC, com 12 a 14% 

de umidade, pressões de 250 a 400 kgf cm-² e tempo de pressão de 30 a 45 segundos. 

A densidade obtida da massa resultante deste procedimento foi da ordem de 1,00 a 

1,25 g cm-³. 

No ano seguinte, Dyakov et al. (1937) relataram resultados de alguns testes 

práticos, onde as dietas tradicionais com feno e aveia foram comparados com uma 

dieta prensada feita a partir de 50% de feno picado, 25% de aveia laminada, 12,5% 

de polpa de beterraba e 12,5% de melaço. Com base nos resultados favoráveis, essas 

dietas foram recomendadas para cavalos em sistemas de transportes russos, em 

acampamentos de fazendas coletivas e em brigadas agrícolas soviéticas. Além disso, 

no mesmo ano, Patton et al. (1937) também definiram a superioridade nutricional de 

alimentos peletizados para aves sobre as misturas de alimentos. 

Cinco anos mais tarde, a Divisão de Veterinária e Abastecimento do Exército 

Russo relatou excelentes resultados de um ensaio com uma dieta mista e prensada 

envolvendo 4.000 cavalos militares. Nesse ensaio, a fórmula utilizada foi 40% de feno, 

30% de aveia, 10% de milho, 13% de farelo de trigo, 7% de melaço e 2,5 kg de sal 

por tonelada de ração. Como resultados, os animais que receberam a dieta mista e 

prensada beberam mais água e mantiveram o peso corporal com menos alterações 
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intestinais que os animais que receberam feno e aveia. Apesar de aparentemente 

suarem pouco mais que o grupo controle, o grupo da dieta mista apresentou 

capacidade normal de trabalho (KUZNETSOV, 1942). 

As vantagens do uso de dietas completas e “prensadas” foram reconhecidas 

pelo exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial para a alimentação dos 

cavalos em serviço militar. A dieta era composta de 33% de palha picada, 17% de 

feno de capim, 35% de aveia e cevada, 5% de amido, dextrina e açúcar e 10% de 

componentes finamente moídos, mas não identificados, e que podia incluir até, 

pedaços de carne. Para a produção dessa dieta, o feno e a palha eram picados a 0,5 

a 2 polegadas e as misturas eram bem compactadas em blocos ou em fardos, os 

quais eram facilmente divididos em camadas de tamanho e forma adequados para 

facilitar o consumo e sem quebras excessivas. A aparência e o arranjo geral dos 

componentes na massa sugeriam que o volumoso tivesse passado por uma 

prensagem, já que as hastes apresentavam-se achatadas e, em seguida, eram 

pulverizadas com uma mistura de amido gelatinizado, dextrina e açúcar sendo 

direcionado para dentro do compressor resultando em camadas alternadas de 

volumoso e concentrado com densidade do bloco de, aproximadamente, 0,73 g cm-³ 

ou 730 kg m-3 (EARLE, 1950). 

No Departamento de Agricultura dos Estados Unidos durante a Segunda 

Guerra Mundial, foram realizados experimentos com dietas prensadas de massa e 

peso mínimos, adequadas para os cavalos do exército. As dietas consistiam em 

misturas de forragens e alimentos concentrados compactados em pellets de 0,125 x 

1 x 1,16 polegadas (0,32 x 2,54 x 2,95 cm). Essas misturas peletizadas foram testadas 

tanto para cavalos quanto para pôneis e os resultados foram satisfatórios tanto para 

as questões de ócio como para trabalhos leves (EARLE, 1950). 

Earle (1950) avaliou a produção de dieta completa peletizada de feno de alfafa 

e de capim-timóteo e observou que o tipo de forragem utilizado na mistura é fator 

determinante nas condições de temperatura e pressão necessárias para a produção 

da dieta. O produto obtido a partir de feno de alfafa contendo 5% de ligante (dextrina 

de milho), quando aquecido a 120ºC, sob pressão de 35,13 kgf cm-2 e tempo de 

compressão de 120 segundos, resultou em uma dieta satisfatória com densidade em 

torno de 1 g cm-3 (1.000 kg m-3). No entanto, quando se utilizou feno de capim-timóteo, 

essa pressão foi insuficiente para obtenção dos pellets, mesmo com aumento do 

tempo de compressão para 360 segundos e dos compostos ligantes para 19%. Nesse 
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último caso as hastes do feno tendiam a endireitar para fora do corpo principal da 

massa. O aumento da pressão para 225 kgf cm-2, tempo de compressão de 45 a 60 

segundos, adição de 8% de dextrina melhorou o processo de fabricação somente se 

o produto passasse por um processo de resfriamento, resultando em um produto com 

densidade de 0,69 a 0,82 g cm-³ (690 a 820 kg m-3). 

Hintz e Loy (1966) avaliaram os efeitos da peletização sobre o valor nutritivo de 

dietas para cavalos. Nesse estudo a dieta (peletizada ou não) era similar e composta 

de 50% de feno de alfafa, 32,5% de cevada laminada, 10% de farelo de trigo, 5% de 

melaço, 2% de sebo e 0,5% de sal. Como resultado, os animais que ingeriram a ração 

peletizada apresentaram maior taxa de passagem (27 horas após a ingestão do 

alimento) com recuperação de 61% das partículas indicadoras. A recuperação das 

partículas nos animais que ingeriram ração não peletizada, foi da ordem de 29%, não 

sendo encontradas diferenças na digestibilidade aparente dos nutrientes. Porém, os 

animais que ingeriram a ração peletizada apresentaram menor tempo de consumo do 

alimento (76,7 min) e menor teor de matéria seca das fezes (25,5%) em relação aos 

animais que ingeriram a dieta não peletizada (107,9 min; 28,1%, respectivamente). 

Esse resultado foi atribuído à maior taxa de passagem do alimento peletizado. 

Manzano (1977) avaliou a possibilidade de substituir o arraçoamento tradicional 

(concentrado e volumoso fornecidos separadamente duas vezes ao dia) por uma 

ração completa peletizada fornecida três vezes ao dia. As dietas eram constituídas de 

60% de feno de alfafa, 34% de milho, 6% de farelo de soja e premix, sendo que para 

a produção da dieta completa peletizada, o feno de alfafa foi picado entre 6 e 8 mm e 

o diâmetro do produto final foi de 10 mm. Os resultados não mostraram diferenças 

nos parâmetros avaliados, como coeficientes de digestibilidade aparente dos 

nutrientes e índice de conversão alimentar. Além disso, o autor concluiu que, além de 

permitir um arraçoamento mais eficiente e menos oneroso, a dieta completa 

peletizada pôde substituir o arraçoamento tradicional sem danos aos animais. Os 

mesmos resultados foram obtidos por Gobesso et al. (2009) que avaliaram os efeitos 

da substituição plena da dieta tradicional pela dieta completa extrusada em equinos e 

não observaram alterações nos coeficientes de digestibilidade aparente dos 

nutrientes. 

Schurg et al. (1977) avaliaram a composição nutricional e os efeitos da 

peletização da planta de milho inteira na alimentação de cavalos e coelhos. Na 

ocasião do experimento, a planta de milho foi colhida em um estádio de maturidade 
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mais avançado, finamente moída e seca de forma similar ao processo utilizado para 

o feno de alfafa. Em seguida, o produto desidratado foi comprimido em matriz de 6 

mm e apresentou em torno de 6,2% de proteína bruta, 30,8% de fibra em detergente 

ácido, 1,8% de extrato etéreo e digestibilidade in vitro da matéria seca, proteína bruta 

e fibra em detergente ácido de 70, 53 e 47,5%, respectivamente. Os resultados 

mostraram que cavalos adultos foram capazes de digerir efetivamente a dieta, porém, 

apresentaram estereotipias (coprofagia e ingestão de cama) que foram relacionadas 

com o baixo teor proteico do alimento. Quando a soja foi adicionada à dieta, as 

estereotipias cessaram em 5 a 7 dias. 

Hintz et al. (1985) compararam a taxa de consumo e a digestibilidade de dietas 

peletizadas, extrusadas e não processadas para equinos e observaram que a taxa de 

consumo para o alimento extrusado foi menor tanto para cavalos quanto para pôneis. 

Para os cavalos, os valores obtidos pelos autores para as dietas controle, peletizada 

e extrusada, respectivamente, foram 97, 109 e 67 g min-¹. Para os pôneis os valores 

encontrados foram 60, 68 e 45 g min-¹. Além disso, o aumento da digestibilidade para 

o alimento extrusado sugeriu que esses alimentos são mais bem utilizados pelos 

equinos em relação aos demais alimentos possivelmente devido à desnaturação das 

proteínas e geleificação do amido. 

 

 

4.2 PROCESSAMENTO DOS ALIMENTOS 

 

 

Harris e Crampton (1973) postularam que o processamento comercial dos 

alimentos apresentava pelo menos sete propósitos, os quais incluíam o isolamento de 

uma parte específica da dieta, melhorar a aceitabilidade (palatabilidade) e a 

digestibilidade dos nutrientes, alterar o tamanho das partículas e a composição dos 

alimentos, estender o tempo de prateleira (“shelf life”) e melhorar a conservação do 

produto, além de eliminar possíveis fontes de intoxicação. 

O processamento térmico influencia tanto na conformação das proteínas (por 

alterar a estrutura terciária, favorecer a desnaturação parcial e aumentar a eficácia da 

digestão), quanto na estrutura dos carboidratos, por desagregar os grânulos de 

amilose e amilopectina (geleificação) e facilitar a ação enzimática com o aumento da 

digestibilidade (VERVUERT et al., 2004; ROSENFELD; AUSTBØ, 2009; ROKEY et 



24 

al., 2010). Além disso, tem ação sobre as paredes celulares facilitando a ação dos 

agentes digestivos, com possível melhora na digestibilidade do alimento (KLEIN, 

2009). A capacidade de geleificação do amido depende da proporção de amilopectina 

presente no mesmo. Quanto maior a quantidade de amilopectina, maior a capacidade 

de formação de géis na presença de água ou vapor (BORGES, 2000). 

Alguns complexos são formados durante o processamento dos alimentos, tais 

como entre amido/lipídios e proteínas/lipídios. Essa habilidade de formar complexos 

com uma ampla gama de compostos orgânicos polares e não polares é utilizada para 

fracionar a amilose da amilopectina. Como exemplo, os complexos entre amido e 

lipídios são formados devido à capacidade da fração amilose de se ligar às gorduras, 

como os ácidos graxos (BHATNAGAR; HANA, 1994). 

Segundo Thomas et al. (1998), diferentes fontes de fibra podem influenciar nas 

características do produto processado. Fibras solúveis em água, como glucanos, 

arabinoxilanos e pectinas, aumentam a viscosidade e incorporam as partículas mais 

grosseiras, com a redução da porosidade do alimento e melhora da integridade 

estrutural do aglomerado, resultando em alta durabilidade e dureza do produto. As 

fibras insolúveis em água podem ser benéficas no processamento, uma vez que 

podem dobrar e se entrelaçar entre as diferentes partículas ou fibras. Porém, devido 

à rigidez, ocorre mau contato entre fibras e demais partículas, o que prejudica o 

processo produtivo e estabilidade do produto. 

Após o processamento, as paredes celulares das plantas ou as suas frações 

constituintes podem sofrer a reação de Maillard (THEANDER, 1980). Esses produtos 

podem afetar o conteúdo aparente de lignina e as características da parede celular, 

além de influenciar de forma negativa o valor nutritivo (VAN SOEST; MASON, 1991). 

A peletização pode ser definida como um processo mecânico que compacta e 

formata o alimento pela passagem forçada de ingredientes moídos através da matriz 

da peletizadora, submetendo-os aos fatores temperatura (40 a 95ºC), umidade (14 a 

18%) e pressão (2 kgf cm-²) por um tempo determinado (9 a 240 segundos). Esses 

fatores podem ser alterados de acordo com o tipo de matéria prima utilizada. É o 

processo sobre o qual se tem menos dúvida em relação a sua viabilidade econômica, 

ou seja, a relação custo/benefício (KLEIN, 2009; CARCIOFI, 2013). 

As vantagens do processo de peletização, segundo Klein (2009) são: i) 

aumento na palatabilidade da ração; ii) mudança na forma física (tamanho das 

partículas); iii) evita ou reduz a seleção dos ingredientes; iv) aumenta a densidade da 
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ração e reduz espaços de armazenamento e custos de transporte; v) diminui as perdas 

de ração tanto por geração de pó na armazenagem e no transporte quanto na cama 

dos animais; vi) promove redução dos micro-organismos e, consequentemente, 

aumenta a durabilidade (“shelf life”) da ração. 

Já a extrusão, é um processo mais complexo em relação à peletização, uma 

vez que envolve umidade (20 a 30%), pré-condicionamento do material, alta pressão 

(30 a 37 kgf cm-²), temperatura elevada (120 a 200ºC), trabalho mecânico (por 5 a 10 

segundos) e expansão da mistura dos ingredientes, resultando em extrusados de 

baixa densidade. Promove maior geleificação do amido e aumento na exposição dos 

nutrientes contidos no interior das células vegetais, com modificação na matéria prima 

conferindo novas formas, estruturas e características funcionais e nutricionais 

(GUERREIRO, 2007; KLEIN, 2009; CARCIOFI, 2013). 

Segundo Guerreiro (2007), o processo de extrusão dos alimentos, assim como 

o de peletização, apresenta algumas vantagens como: i) versatilidade: uma grande 

variedade de produtos pode ser fabricada a partir de um mesmo sistema básico de 

extrusão; ii) alta produtividade: uma extrusora fornece alta capacidade de produção, 

quando comparado a outros sistemas de cozimento/moldagem; iii) alta qualidade dos 

produtos: o processamento em altas temperaturas por curto período de tempo (HTST 

– High Temperatura Short Time) minimiza a degradação de nutrientes, enquanto 

destrói a maioria dos micro-organismos presentes; iv) não gera resíduo: não é 

produzido nenhum efluente ou material de risco durante ou após o processamento; v) 

durabilidade: assim como o processo de peletização, o produto final apresenta maior 

tempo de prateleira sem refrigeração. 

O condicionamento dos alimentos é um pré-requisito para a compressão da 

massa em pellets e pode ser controlado pela temperatura, tempo e nível de umidade. 

O condicionamento apropriado, portanto, traz propriedades adesivas na superfície das 

partículas com melhora na qualidade do produto em termos de dureza ou redução de 

finos produzidos durante o manuseamento adicional (SKOCH et al., 1981). 

A presença da água nos alimentos processados promove ligações de absorção 

e adsorção e facilita a geleificação, desnaturação e solubilização, com alterações na 

estrutura superficial dos demais materiais de tal forma que a ligação entre as 

partículas do alimento torna-se possível. Assim, a água afeta a integridade estrutural 

dos fragmentos pela modificação das características de compressão do alimento 

(THOMAS et al., 1997). 
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O uso de equipamentos de modelagem requer custos adicionais em termos de 

demanda energética e implementos adicionais como caldeiras para gerar calor, 

equipamentos de condicionamento, prensas e resfriadores. É importante que esses 

custos adicionais para investimento em equipamentos sejam considerados em relação 

ao ganho que pode ser conseguido devido à incorporação do processo (THOMAS; 

VAN DER POEL, 1996). 

 

 

4.3 METABOLISMO DOS CARBOIDRATOS 

 

 

O cavalo evoluiu como um herbívoro fermentador de uma gama de carboidratos 

hidrolisáveis e fermentáveis derivados das forragens, como sua principal fonte de 

energia, sem ciclos de alimentação-jejum de metabólitos e hormônios. Em cavalos 

livres, a capacidade de digestão do amido no intestino delgado é limitada devido à 

baixa ingestão de alimentos concentrados, com consequente redução na atividade 

das enzimas digestivas (HOFFMAN, 2003). Kienzle et al. (1994) avaliaram a atividade 

da amilase no trato gastrintestinal de cavalos e observaram que a dieta de grãos 

estimulou a ação dessa enzima em relação às dietas com feno, tubérculos e silagens 

com picos de atividade quatro a cinco horas após a alimentação. 

Cavalos estabulados recebem praticamente metade da dieta de forma 

concentrada com altos níveis de carboidratos hidrolisáveis, geralmente em duas 

refeições diárias, sendo digeridos no intestino delgado até o ponto no qual a 

capacidade enzimática se torna sobrecarregada e o excesso de carboidratos é então, 

fermentado no intestino grosso junto aos carboidratos não hidrolisáveis 

remanescentes (CLARKE et al., 1990; HOFFMAN, 2003). Além disso, ciclos de 

alimentação-jejum evidentes nesses casos e desordens metabólicas, como laminite e 

resistência à insulina, podem ocorrer caso a capacidade crítica para sobrecarga de 

carboidratos hidrolisáveis (aproximadamente 0,4% do peso corporal por refeição) seja 

excedida (POTTER et al., 1992). 

Após a digestão, a D-glicose e D-galactose são absorvidas através da borda 

em escova para o interior do enterócito por meio de proteínas transportadoras 

(SGLT1). O açúcar acumulado é então transportado para a circulação sistêmica via 

GLUT-2 e conduzido ao fígado, onde a maioria destes açúcares é convertida em 
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glicose-6-fosfato pelos hepatócitos e armazenados no fígado e nos músculos na forma 

de glicogênio. A glicose remanescente é liberada para a circulação geral, sendo 

utilizada em outros sistemas ou armazenada como triglicérides no tecido adiposo sob 

ação da insulina (HOFFMAN, 2003; JONES, 2003). 

Hoffman et al. (2001) elaboraram um esquema abrangente de fracionamento 

dos carboidratos para análise apropriada para cavalos. Nesse contexto, os 

carboidratos hidrolisáveis (como hexoses, dissacarídeos, alguns oligossacarídeos e 

amidos) compõem o grupo produtor de açúcares principalmente glicose para o 

metabolismo; o grupo dos rapidamente fermentáveis [amidos resistentes (não 

fornecem glicose mas são fermentados no intestino grosso), galacto e fruto-

oligossacarídeos, ceras, mucilagens e pectina] que produzem lactato e propionato; e 

o grupo dos lentamente fermentáveis (hemicelulose, celulose e ligno-celulose) que 

produzem acetato e butirato. Assim, os carboidratos não estruturais (CNE) fazem 

referência aos carboidratos rapidamente fermentáveis somados aos carboidratos 

hidrolisáveis. Porém, essa divisão inclui a pectina no grupo dos CNE, o que, segundo 

Detmann et al. (2012), seria um equívoco, pois a pectina é um composto fibroso 

solúvel com papel estrutural na planta. Assim, é de extrema importância definir 

metodologias que esclareçam essa classificação dos carboidratos para equinos. 

Uma estimativa in vivo do conteúdo de carboidratos hidrolisáveis na dieta é a 

reflexão da glicose e da insulina à refeição. A resposta glicêmica à refeição depende 

do tipo de dieta fornecida, da composição do alimento, da taxa de consumo, do 

esvaziamento gástrico, das concentrações de carboidratos, da absorção de glicose e 

da utilização da mesma após a absorção. Baixas respostas insulínicas são relatadas 

em animais adaptados à dieta apenas com forragem quando comparados àqueles 

alimentados com dietas concentradas contendo maiores quantidades de carboidratos 

(RALSTON, 2002). 

A concentração de glicose no sangue é reguladora da síntese e secreção da 

insulina, hormônio produzido pelo retículo endoplasmático rugoso das células 

pancreáticas β. Em adição à insulina, outros hormônios regulatórios estão envolvidos 

na homeostase da glicose como o glucagon, glicocorticoides, catecolaminas, ácidos 

graxos livres e hormônios de crescimento (LACERDA NETO et al., 1998; HOFFMAN, 

2003). 

Os carboidratos hidrolisáveis que escapam da digestão enzimática e os não 

hidrolisáveis chegam ao intestino grosso e são fermentados pela microbiota, 
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produzindo ácidos graxos e lactato. O acúmulo de ácido láctico pode suprimir os 

mecanismos tamponantes do ceco e cólon e reduzir o pH. Cavalos em pastejo 

apresentam pH intestinal entre 6,4 e 6,7, sendo pH 6 considerado como acidose 

subclínica. Valores inferiores a 6 foram associados com diarreia osmótica, 

supercrescimento de populações bacterianas indesejáveis e lise da população 

bacteriana desejável, com aumento do risco de endotoxemia e laminite (HOFFMAN, 

2003; JULLIAND et al., 2006). 

Em cavalos, o controle da glicose e insulina pode ser diferenciado por uma série 

de fases de vida tais como o crescimento, obesidade, gestação, disfunção da 

pituitária, laminite e envelhecimento (STULL; RODIEK, 1988; RALSTON, 2002). 

Pôneis saudáveis possuem maiores concentrações de glicose no sangue do que 

cavalos. Além disso, pôneis com alterações metabólicas (laminite e obesidade) 

apresentam retardamento no alcance do pico glicêmico e dificuldade de retorno aos 

valores basais, com níveis elevados de insulina (JEFFCOTT et al., 1986). 

A presença de resistência à insulina em pôneis foi reportada por Haagsman e 

Van Golde (1984) como sendo resultado de uma seleção natural à sobrevivência 

sobre condições severas, como terreno acidentado, condições desfavoráveis de clima 

e baixa disponibilidade de um alimento desconhecido pelos animais. Como 

consequência, podem ter desenvolvido alta eficiência metabólica, onde há um grau 

de resistência à insulina no músculo, o que resulta em maior proporção de 

carboidratos sendo desviado para o fígado, que em presença de hiperinsulinemia e 

hiperglicemia, promovem a síntese de triglicérides. Essa adaptação se torna 

desvantajosa quando esses pôneis são domesticados e tem pronto fornecimento de 

alimentos de boa qualidade e ausência de atividade física. 

Como anteriormente esclarecido, o processamento dos alimentos tem grande 

influência na digestão dos carboidratos bem como melhoram a absorção dos 

nutrientes. Hoekstra et al. (1999) avaliaram o efeito do processamento na resposta 

glicêmica em cavalos e concluíram que a resposta foi do maior para o menor 

resultado, quando o milho floculado, moído e quebrado, respectivamente, foram 

fornecidos aos animais, o que confirma o efeito do processamento nesse parâmetro. 

Avaliando o efeito de dietas compostas por diferentes processamentos do grão 

de milho em equinos, Casalecchi et al. (2012) afirmaram que o processamento térmico 

do grão aumenta o índice glicêmico, com melhora na digestão e absorção da matéria 

orgânica no intestino delgado, sendo possível utilizar as concentrações de glicose 
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encontrados no experimento, como referência indireta da quantidade de amido 

digerido e absorvido no intestino anterior. 

Estudos com dietas completas para equinos foram realizados por Weyenberg 

et al. (2007), para comparar os efeitos da frequência de arraçoamento na 

digestibilidade e na resposta glicêmica. Os cavalos foram tratados com dieta contendo 

feno de alfafa picado a 10 cm, grãos de cereais moídos e premix vitamínico-mineral 

fornecidos misturados como único alimento e não apresentaram diferenças na 

digestibilidade e nas concentrações de glicose plasmática. Os autores concluíram que 

o fornecimento conjunto de volumoso e concentrado não induz modificações nestes 

parâmetros. 

 

 

4.4 METABOLISMO LIPÍDICO 

 

 

Os lipídeos no sangue são originários da absorção intestinal, mobilização de 

reserva do tecido adiposo ou processos sintéticos (SCOTT, 1993). O colesterol (CT) 

é precursor dos hormônios esteroides, dos ácidos biliares e da vitamina D. Além disso, 

como constituinte das membranas celulares, o CT atua na fluidez destas e na ativação 

de enzimas ali situadas. Aproximadamente 70% do CT é produzido pelo próprio 

organismo no fígado, enquanto que os outros 30% é proveniente da dieta. Altas 

concentrações de CT no sangue vêm do aumento na produção de bile, uma vez que 

é necessária para a digestão e absorção de lipídios. No cavalo, a ausência de vesícula 

biliar resulta em constante liberação de bile pelo fígado (MARCHELLO et al., 2000).  

Os triglicérides (TG) são a fonte de energia extra-hepática, sendo a maior forma 

de armazenamento de energia química de alimentos ingeridos acima da exigência 

imediata dos organismos (HAAGSMAN; GOLDE, 1984). São formados a partir de três 

ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol e constituem uma das formas de 

armazenamento energético mais importante no organismo, depositados nos tecidos 

adiposo e muscular (SPOSITO et al., 2007). Após a ingestão do alimento, as lipases 

pancreáticas hidrolisam o TG em ácidos graxos livres, monoglicerídeos e 

diglicerídeos. Sais biliares liberados na luz intestinal emulsificam esses e outros 

lipídeos oriundos da dieta e circulação entero-hepática, com formação de micelas. A 

solubilização dos lipídeos sob a forma de micelas facilita sua movimentação pela 
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borda em escova das células intestinais (XAVIER et al., 2013). O TG é, então, 

transportado pelas lipoproteínas plasmáticas e metabolizado pelo tecido adiposo, 

garantindo o armazenamento (JEFFCOTT et al., 1986). 

Uma vez que a gordura é insolúvel em água, as lipoproteínas se tornam 

importantes como carreadoras no sangue, sendo classificadas de acordo com sua 

densidade e separadas em dois grupos: i) as de alta concentração de TG, maiores e 

menos densas, representadas pelos quilomícrons de origem intestinal; e pelas 

lipoproteínas de densidade muito baixa ou “very low density lipoprotein” (VLDL) de 

origem hepática; e ii) as de alta concentração proteica e CT de densidade baixa “low 

density lipoprotein” (LDL) e de densidade alta ou “high density lipoprotein” (HDL) 

(MARCHELLO et al., 2000; SPOSITO et al., 2007). 

Watson et al. (1991) caracterizaram as lipoproteínas plasmáticas em equinos e 

concluíram que a HDL, VLDL e LDL contabilizaram 61%, 24% e 15% do perfil de 

lipoproteínas, respectivamente. Watson et al. (1993a) afirmaram que, em cavalos a 

maior parte de CT plasmático (61%) é transportada pela HDL enquanto que 29% pela 

LDL e 10% pela VLDL. 

Fatores como raça, sexo, tipo de dieta, estádio fisiológico, escore de condição 

corporal, dentre outras, imprimem variações nas concentrações de lipídios no sangue 

em equinos. Em geral essas concentrações variam de 75 a 150 mg dL-¹ para o CT; de 

4 a 44 mg dL-¹ para o TG; de 19,1 a 38,87 mg dL-¹ para o LDL; de 52,20 a 90,0 mg dL-

¹ para o HDL; e de 0,77 a 7,9 mg dL-¹ VLDL (BRUSS, 2008; GOBESSO et al., 2011). 

As concentrações de TG e VLDL no plasma são maiores em pôneis Shetland 

do que em cavalos puro sangue, sendo relatadas variações entre os sexos (VAN DIJK; 

WENSING, 1989; WATSON et al., 1991). Níveis plasmáticos de TG, CT e LDL são 

significativamente maiores em pôneis potros lactentes do que em pôneis adultos 

(WATSON, 1991). Em pôneis prenhes as concentrações de TG e CT apresentam-se 

maiores devido ao aumento das concentrações de VLDL e HDL, respectivamente 

(Watson et al., 1993b). 

Em casos onde pôneis entram em balanço energético negativo devido à 

redução do consumo de alimento ou condições de estresse como transporte, 

gestação, lactação ou verminoses, os TG armazenados no tecido adiposo são 

mobilizados a ácidos graxos livres e glicerol e liberados para a circulação sistêmica. 

Esses ácidos graxos são metabolizados pelo fígado para a produção de energia e 

cetonas ou são re-esterificados a TG, podendo resultar em hiperlipemias, sendo mais 



31 

comum em pôneis e em fêmeas no final de gestação e raramente é observado em 

raças maiores. Sinais clínicos severos ocorrem quando as concentrações de TG 

excedem 500 mg dL-¹ (JEFFCOTT et al., 1986). 

A leptina (adipocina) é um hormônio peptídico secretado pelos adipócitos, com 

efeitos locais e sistêmicos. É um componente do sistema fisiológico que regula o 

armazenamento, o equilíbrio e o uso de energia pelo corpo. Sinaliza e modula o estado 

nutricional do organismo para outros sistemas fisiológicos, como a puberdade. Além 

disso, regula vários aspectos de ingestão de alimento, crescimento, metabolismo e 

reprodução, sendo evidente diante de seus efeitos inibitórios sobre o conjunto de 

alterações neuroendócrinas secundárias à privação alimentar. A massa total de tecido 

adiposo é um fator que está mais associado às concentrações de leptina no sangue 

do que a resposta às refeições (LICINIO et al., 1997; NEGRÃO; LICINIO, 2000; BUFF 

et al., 2002; RADIN et al., 2009).  

Existem evidências de que as adipocinas podem contribuir para a regulação de 

diversos processos biológicos, os quais incluem inflamação e função imunológica, 

hemostasia e biologia vascular, hematopoiese e proliferação celular. Porém, como 

consequência da massa de gordura aumentada, observa-se desregulação da 

produção e secreção de adipocinas que impactam no controle da glicemia, inflamação 

e função cardiovascular (RADIN et al., 2009). 

Buff et al. (2002) avaliaram as correlações entre concentrações de leptina e 

escore de condição corporal em cavalos e observaram correlação positiva, ou seja, 

animais com maior escore de condição corporal apresentaram maiores concentrações 

de leptina no soro. Além disso, os autores concluíram que para cada aumento de 1 

ponto no escore corporal, as concentrações de leptina aumentaram 1,1 ng mL-¹.  

Os efeitos da leptina se dão na forma adaptativa durante o jejum prolongado, 

com redução da fertilidade e do metabolismo basal; na reprodução com redução da 

atividade secretória do hormônio luteinizante e na redução do peso que se dá 

preferencialmente às custas da diminuição de tecido adiposo. Para esse último, uma 

possibilidade é que a leptina promova a oxidação de ácidos graxos e triglicérides 

possivelmente através de um efeito inibitório sobre a atividade da acetil-CoA 

carboxilase, uma das enzimas reguladoras da síntese de ácidos graxos (HALAAS et 

al., 1995; SCHWARTZ et al., 1995; BAI et al., 1996; CUNNINGHAM et al., 1999). 

A anatomia fisiológica do intestino grosso de equinos possibilita o 

aproveitamento dos carboidratos estruturais presentes na parede celular das 
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forrageiras, com liberação de açúcares solúveis que são fermentados e reduzidos a 

ácidos graxos de cadeia curta (acético, propiônico e butírico), absorvidos no sangue 

portal, sendo conduzidos até o fígado e utilizados para a síntese de glicose ou gordura, 

ou metabolizados a adenosina trifosfato (ATP) utilizados como suprimento de energia 

(WOLTER, 1972; MEYERS, 1989; MEYER, 1995). Parte da energia corporal do 

cavalo (60-70%) é advinda desses ácidos, absorvidos a partir do ceco e no cólon 

(ARGENZIO et al., 1974; BERGMAN, 1990). Evidências em pôneis indicam que cerca 

de 7% da glicose sanguínea é derivada do propionato produzido no ceco (FRAPE, 

2004). 

Dietas de alta concentração de grãos tendem a favorecer o maior aporte de 

glicose sanguínea e a digestão dos carboidratos não-fibrosos, como amido no 

intestino delgado, enquanto dietas com alto teor de fibra resultam em maior 

fermentação pelos micro-organismos no ceco e cólon com produção de ácidos graxos 

de cadeia curta (CUNHA, 1991).  

Ácidos graxos (AG) são ácidos carboxílicos, geralmente monocarboxílicos, que 

podem ser representados pela forma RCO2H. Na maioria das vezes, o grupamento R 

é uma cadeia carbônica longa, não ramificada, com número par de átomos de 

carbono, podendo ser insaturada ou conter uma ou mais instaurações. O grupo 

carboxila constitui a região polar e a cadeia R, a região apolar da molécula. O tamanho 

da cadeia hidrocarbônica determina a classificação dos AGs em cadeia curta (dois a 

quatro átomos de carbono), média (seis a dez átomos de carbono) e longa (acima de 

doze átomos de carbono) (GRAZIOLA et al., 2002). 

As concentrações de AG no conteúdo fecal de equinos pode ser alterada com 

variações na composição da dieta ou com o exercício físico. Goachet et al. (2014) 

avaliaram o efeito de cinco semanas de treinamento nos parâmetros fermentativos em 

equinos e observaram que, com a evolução (aumento) no programa de exercícios, as 

concentrações totais de AG, acetato e propionato, aumentaram sem alterações no pH, 

confirmando o impacto positivo do exercício físico na saúde digestiva dos animais. 

De Fombelle et al. (2001) avaliaram três níveis de inclusão de cevada na dieta 

sobre a atividade e o perfil microbiano de equinos e observaram que 5 a 29 horas 

após a alteração da dieta houve aumento nas concentrações de lactato e propionato, 

sendo esses resultados mais evidentes quando a dieta passou de 100% de feno para 

50% feno e 50% concentrado com consequente aumento na população microbiana 
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de Lactobacillus e Streptococcus no ceco. Porém, não foram observadas diferenças 

nos valores de pH dos compartimentos avaliados. 

 

 

4.5 ENDOTOXEMIA 

 

 

Endotoxinas são complexos de lipopolissacarídeos (LPS) estruturais com alto 

peso molecular e proteínas, associados à membrana externa de bactérias Gram-

negativas (PEIRÓ; VALADÃO, 2002). Este componente estável ao calor tem três 

elementos estruturais: i) uma região externa de polissacarídeo que confere 

antigenicidade específica e é altamente variável; ii) uma região nuclear que consiste 

principalmente de monossacarídeos; e iii) um fragmento da molécula de endotoxina 

tóxico e altamente conservado, denominado lipídio A (porção ativa da membrana da 

bactéria Gram-negativa) (COLLATOS, 1995; MOORE, 1995). 

Equinos alimentados com dietas concentradas apresentam sobrecarga da ação 

enzimática com consequente redução na capacidade de digestão. O amido 

remanescente no intestino grosso é fermentado e resulta em acidificação da digesta 

(redução no pH) devido ao aumento na produção de ácidos graxos de cadeia curta e 

ácido láctico (ZEYNER et al., 2004). As desordens gastrintestinais resultantes do 

baixo pH causam perturbações na mucosa intestinal, como degeneração e irritação, 

tornando-a permeável facilitando a passagem de endotoxinas do lúmen intestinal para 

a corrente circulatória (BARTON; COLLATOS, 1999). 

Pequenos desequilíbrios no ciclo de fermentação no cólon podem favorecer a 

proliferação de micro-organismos indesejáveis e causar lise de bactérias Gram-

negativas, desestabilizando a microbiota intestinal com liberação maciça dos 

complexos de LPS (endotoxinas) que, sendo absorvidos pelo epitélio intestinal, 

aumentam os ricos de laminite e síndrome cólica, conhecida como endotoxemia, 

“Síndrome de Resposta Inflamatória Sistêmica” ou choque endotóxico (MOORE et al., 

1979; KRUEGER et al., 1986; WEEREN; MUIR, 1992). Assim, a regulação do pH 

luminal é um dos mais importantes mecanismos na preservação da função normal do 

intestino grosso (ARGENZIO, 1996; HOFFMAN, 2003). 

Uma vez na cavidade peritoneal, a endotoxina age como um sinalizador de 

lesão intra-abdominal. Macrófagos peritoneais e células mesoteliais respondem 
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rapidamente à endotoxina por meio da liberação sistêmica de uma variedade de 

mediadores pró-inflamatórios, incluindo o fator de necrose tumoral (TNF-α) e 

interleucinas-6 (IL-6) (BARTON; COLLATOS, 1999). Pequenas quantidades de 

endotoxina que escapam para o interstício, vasos linfáticos e eventualmente na 

circulação sanguínea são eficazmente fagocitados pelas células de Kupffer no fígado 

ou são neutralizados pelos anticorpos anti-LPS naturais e lipoproteínas de alta 

densidade (BARTON, 2003). 

Segundo Barton (2003), a grande população residente de bactérias Gram-

negativas no trato intestinal equino produz um amplo reservatório de endotoxina, 

normalmente confinada ao lúmen do intestino saudável por barreiras protetoras da 

mucosa. No entanto, se a parede intestinal é danificada por isquemia, infecção, 

inflamação, hipoxemia (por exemplo, choque hemorrágico ou exercício extenuante), 

ou trauma, a endotoxina contida ganha acesso à circulação. Com a alta incidência de 

doenças gastrintestinais agudas em cavalos adultos, a endotoxemia é uma sequela 

comum à cólica. Doses moderadas de endotoxina causam primeiramente hipertensão 

arterial sistêmica ("fase hiperdinâmica"), seguido por uma queda da pressão arterial 

("fase hipodinâmica"). A diminuição da resistência vascular periférica, depressão 

miocárdica, hipovolemia e trombose microvascular contribuem para a redução do fluxo 

sanguíneo para os órgãos vitais, que quando mais intensos, o processo torna-se 

irreversível. 

A hiperglicemia é um achado frequente durante a fase inicial do quadro 

endotoxêmico e é decorrente do incremento da glicólise e da glicogenólise, promovido 

pela ação de catecolaminas e hormônios hiperglicemiantes (glucagon, hormônio do 

crescimento, etc) (WEIL et al., 1988; MCGUINNESS et al., 1995; WITEK-JANUSEK; 

YELICH, 1995; MUIR, 1998). Nessa fase, precoce e reversível, os mecanismos 

compensatórios, mediados pelos sistemas renina-angiotensina-aldosterona e 

arginina-vasopressina, sistema nervoso autônomo e a permeabilidade transcapilar, 

ainda estão intactos e são capazes de manter provisoriamente a pressão sanguínea, 

a perfusão tecidual e a glicemia, compondo o que se denomina de fase hiperdinâmica 

do estado de choque, de melhor prognóstico. Com a progressão da doença e a 

incapacidade de manutenção do tono simpático por mais tempo, ocorre vasodilatação 

periférica e queda de pressão arterial, com consequente redução da perfusão 

sanguínea tecidual e da glicemia, o que contribui para a piora clínica progressiva e 
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resulta na fase hipodinâmica do choque, considerada a fase final da doença 

(BREITSCHWERDT et al., 1981; LANG; DOBRESCU, 1991; MAITRA et al., 2000). 

Por outro lado, descreve-se também a maior secreção de insulina nos quadros 

de endotoxemia (LEIFER et al., 1985; BATTELINO et al., 1996; AGWUNOBI et al., 

2000) com depleção dos estoques de glicogênio para manutenção da fonte energética 

(ATP) e, de acordo com Yelich e Filkins (1982) e Virkamaki e Yki-Jarvinen (1994), esta 

constitui-se em um dos achados mais graves e consistentes no quadro endotoxêmico, 

capaz de contribuir para o agravamento da hipoglicemia e piora do quadro clínico, 

resultando na morte do animal. 

Morris et al. (1990) avaliaram as correlações clínicas e dados laboratoriais com 

a atividade sérica do TNF-α em cavalos com endotoxemia induzida e observaram que 

antes da administração da endotoxina (lipopolissacarídeo de E. coli) os cavalos não 

apresentaram nenhuma atividade sérica da citocina. Por outro lado, 1 a 4 horas após 

o início da infusão foram observadas maiores atividades do TNF-α, sendo este um 

importante mediador da endotoxemia em equinos. Em resposta à endotoxemia, os 

cavalos apresentaram-se deprimidos com sinais de dor abdominal leve a moderada, 

desenvolveram taquicardia e febre, com leucopenia seguida de leucocitose. Para o 

grupo controle, os valores obtidos ficaram abaixo do nível de detecção do teste (5 pg 

mL-¹). Para os animais submetidos à infusão de endotoxemia, 1,5 horas após a infusão 

do LPS, as concentrações de TNF-α alcançaram valores próximos a 5.100 pg mL-¹. 

 

 

4.6 COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

 

 

A utilização da espécie equina no transporte, trabalho e esporte, com o passar 

dos anos, determinaram mudanças na forma de criar e manter os animais, sendo as 

principais: a restrição do tamanho das áreas disponíveis ao pastejo, as alternativas 

alimentares e o tempo disponibilizado para a alimentação durante o dia. Esse manejo 

diferenciado desencadeou a simplificação da dieta em alimentos volumosos (pastos e 

forragens conservadas) e concentrados (alimentos com alto conteúdo energético e/ou 

proteico) com exclusiva preocupação em atendimento às necessidades nutricionais 

sem levar em consideração aspectos relacionados às formas de disponibilização 

destes alimentos e o comportamento alimentar dos equinos (DITTRICH et al., 2010).  
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Muitos cavalos são manejados em estábulos onde a quantidade de forragens 

e concentrados são controlados por muitos anos. Os alimentos são normalmente 

fornecidos aos animais duas vezes por dia e esse padrão de oferta de alimentos é 

incompatível com a adaptação filogenética dos cavalos em ambientes de pastagens, 

tendo importantes implicações sobre a utilização de nutrientes, tanto dos 

concentrados quanto dos volumosos, como a higidez do trato digestivo, a saúde e o 

bem-estar dos animais (HILL, 2007). 

Broom (1991) se refere ao bem-estar como sendo o estado do animal em 

relação ao ambiente que lhe cerca, sendo claramente afetado pela dificuldade de lidar 

com determinadas situações e de ser desafiado, podendo essa dificuldade, estar 

associada a dor ou outro tipo de sofrimento. A definição de bem-estar apresenta 

algumas implicações como: 1) é uma característica própria de cada um e não é algo 

que possa ser dado; 2) pode variar de muito bom a muito ruim, ou seja, o indivíduo 

pode se encontrar em estado muito ruim, porém em condições de extremo bem-estar 

e vice-e-versa; 3) pode ser mensurado cientificamente independente de 

considerações morais; 4) observações de insucesso, evidenciados pela morte, falhas 

no crescimento e na reprodução, por exemplo, além de medidas do quão difíceis 

esses problemas são para os animais, fornecem informações sobre seu grau de bem-

estar; 5) o conhecimento das preferências alimentares e comportamentais de um 

animal são importantes na determinação de seu bem-estar; e 6) os animais podem 

utilizar uma variedade de métodos na tentativa de lidar com determinada situação. 

Quando o cavalo estabulado recebe suas exigências em energia em um 

reduzido período de tempo, atividades estereotípicas tais como tecelagem (“dança do 

urso”) e anormais como mastigação da estrutura das baias e níveis elevados de 

agitação podem ocorrer. Broom (1991) considera a estereotipia como indicadora de 

bem-estar e sendo definida como uma sequência de movimentos repetidos e 

invariáveis sem nenhuma proposta óbvia, os quais aparecem em situações onde os 

indivíduos perdem o controle de seu ambiente, especialmente daqueles que são 

frustrantes, ameaçadores ou sem nenhum estímulo, diferente dos comportamentos 

anormais que, segundo Fraser e Broom (1997), são definidos como comportamentos 

que diferem no padrão, frequência ou contexto daquilo que é exibido pelos demais 

membros da espécie em ambientes que permitem a expressão de grande variedade 

de comportamentos.  
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Meyer et al. (1985) afirmaram que o conteúdo de fibras de um alimento afeta o 

tempo de alimentação, a quantidade de mastigação e o conteúdo de matéria seca do 

bolo alimentar ingerido. Além disso, se a quantidade de alimento volumoso é 

insuficiente, os indicadores de saciedade podem não ser acionados e os cavalos 

continuam com alta motivação à procura de alimentos (MCGREEVY et al., 1995). Um 

dos métodos recomendados para reduzir o tempo ocioso e a incidência de 

estereotipias pré e pós-prandiais é o fornecimento dos alimentos em porções menores 

ao longo do dia (COOPER et al., 2005). 

A incidência de comportamentos anormais, segundo McGreevy et al. (1995), 

está mais relacionada com as práticas alimentares do que o próprio confinamento. 

Além disso, outros fatores podem levar a comportamentos anormais como o 

desmame, a interação social (cavalos podem aprender estereotipias de animais 

vizinhos por observação), aglomerações e falta de exercício. A coprofagia pode ser 

considerada um comportamento normal em potros nos primeiros meses de vida, 

sendo observado em cavalos adultos após mudanças bruscas na dieta, 

desaparecendo após a adaptação dentro de 3 a 6 semanas. Porém, o tédio também 

pode ser fator de pré-disposição a esse comportamento anormal e, por isso, todos os 

fatores envolvidos na criação como a dieta seguida das práticas de exercício e do 

estímulo social, devem ser observadas com cautela (CROWELL-DAVIS; HOUPT, 

1985; RALSTON, 1986). 

Segundo o NRC (2007), os fatores que afetam o consumo em cavalos a curto 

(minuto a minuto) e longo (24 horas) prazos podem ser identificados como percepções 

sensoriais (olfato, sabor e temperatura), metabólicos e hormonais (glicose sanguínea, 

insulina, hormônios de crescimento e sexuais), processos digestivos (quantidade e 

frequência das refeições, composição das fibras e conteúdo proteico dos alimentos, 

ingestão de água, produção de ácidos graxos de cadeia curta e pH da fermentação) 

e o estado físico (reservas de energia). Smyth et al. (1989) observaram que a 

alteração na forma física do alimento influenciou no tempo de ingestão, sendo a dieta 

peletizada ou a adocicada ingeridas mais rapidamente que o feno oferecido. 
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4.7 DIGESTIBILIDADE DOS NUTRIENTES 

 

 

A fração digestível de um alimento é aquela que não é eliminada com as fezes 

correspondendo, não totalmente, à porção do alimento que ganha o meio interno 

através da parede do trato digestivo (MEYER, 1995). Os membros do gênero Equus 

são classificados como herbívoros não ruminantes (monogástricos) que utilizam os 

produtos da digestão enzimática no intestino delgado e da fermentação bacteriana 

(ácidos graxos) no ceco e cólon como fontes de energia metabolizável (RALSTON, 

1984). 

A preensão dos alimentos efetua-se com o auxílio dos lábios, língua e dentes. 

A duração da mastigação depende da natureza do alimento, ou seja, cavalos 

demoram cerca de 10 minutos para mastigar 1 kg de aveia ou ração peletizada, 

enquanto demoram cerca de 40 minutos para mastigar 1 kg de feno (MEYER, 1995; 

CARVALHO et al., 1992). 

O estômago é relativamente pequeno ajustado para uma recepção contínua de 

pequenas quantidades de alimentos. Para aumentar o tempo de permanência do 

alimento nesse compartimento (principalmente concentrados) é preciso evitar 

sobrecargas alimentares, através do fornecimento fracionado de ração, ou aumentar 

o teor de fibra nas rações concentradas. No intestino delgado as proteínas, gorduras 

e carboidratos solúveis sofrem digestão enzimática e são absorvidos. No intestino 

grosso a população microbiana coloniza o alimento e reduz as fibras em ácidos graxos 

de cadeia curta (acético, propiônico e butírico) importantes no metabolismo energético 

dos cavalos. Além disso, o intestino grosso tem a função de absorção de fósforo e 

eletrólitos e a habilidade de armazenar e absorver água (CARVALHO et al., 1992). 

Vários fatores podem afetar a eficiência digestiva nos equinos, tais como a 

individualidade, composição química dos alimentos (especial atenção à fração de 

carboidratos fibrosos e não fibrosos), quantidade consumida, tipo de exercício, grau 

de moagem dos ingredientes que compõem a dieta, processamento da matéria prima, 

água contida, tempo de trânsito no trato digestivo e quantidade de fibra presente na 

dieta, bem como a atividade fibrolítica do ecossistema microbiano (HINTZ et al.,1979; 

DROGOUL et al., 2001). 

O tempo médio de retenção (TMR) do alimento no intestino grosso varia com 

sua natureza. Assim, em dietas a base de feno, o TMR é de aproximadamente 21 a 
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40 horas, diminuindo dentro desta faixa à medida que a ingestão aumenta. A 

diminuição no TMR foi associada a menores coeficientes de digestibilidade (FRAPE, 

2008). Foi reportado por Cabrera (1995) que o tempo médio de retenção foi maior 

quando os animais foram alimentados com uma dieta peletizada do que quando a 

dieta foi fornecida de forma bruta. 

Moore-Colyer et al. (2000) avaliaram parâmetros fermentativos em pôneis 

alimentados com dietas à base de diferentes fontes de fibras e observaram maiores 

quantidades de lactato e propionato nas dietas que continham casca de aveia e aveia 

crua. Os autores atribuíram esse resultado ao fato de que a casca de aveia estimulou 

o peristaltismo (aumentou a taxa de passagem) levando consigo a aveia crua com 

amido, o qual escapou da ação enzimática no intestino delgado, alcançando o 

intestino grosso com fermentação e produção de ácidos graxos. Além disso, é 

possível que a digestibilidade dos nutrientes tenha sido comprometida, já que, 

segundo Pagan (1997), o aumento na taxa de passagem reduz o tempo de digestão 

enzimática do amido e das proteínas. 

Existem na literatura poucas informações a respeito do efeito do 

processamento dos alimentos na digestibilidade dos nutrientes. Grande parte se 

refere à digestibilidade do amido nos diversos compartimentos em equinos (KIENZLE 

et al., 1997; MURRAY et al., 2001; JULLIAND et al., 2006). A expansão ou a 

peletização aumentam significativamente o desaparecimento do amido no estômago 

de equinos comparado com o alimento moído (JULLIAND et al., 2006), ao passo que 

o processamento mecânico, em especial a moagem, altera a forma física do grão por 

quebrar a macroestrutura dos grânulos de amido, o que aumenta a área de superfície 

e permite maior exposição dos grânulos às enzimas digestivas, com melhora na taxa 

de digestão no intestino delgado (KIENZLE et al., 1997; JULLIAND et al., 2006). 

McLean et al. (2000) avaliaram parâmetros de fermentação intra-cecal em 

pôneis alimentados com uma dieta contendo 50% de cevada (micronizada, extrusada 

ou laminada) e 50% de feno em cubo e compararam com animais que receberam 

100% da dieta na forma de feno em cubo. Os resultados sugeriram que a micronização 

ou extrusão da cevada oferece vantagens sobre a cevada laminada, já que os valores 

para os parâmetros de fermentação foram semelhantes aos dos pôneis alimentados 

com a dieta de 100% feno em cubo. Quando a cevada laminada foi fornecida, os 

parâmetros fermentativos foram alterados de forma negativa. Assim, em casos de 

necessidade de fornecimento de altas quantidades de cereais na dieta, a utilização de 
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produtos micronizados ou extrusados pode ser benéfica para minimizar a disfunção 

do intestino grosso. 

Goachet et al. (2014) avaliaram o efeito de cinco semanas de treinamento na 

digestibilidade dos nutrientes em equinos e observaram que, com a evolução 

(aumento) no programa de exercícios, os coeficientes de digestibilidade aparente 

avaliados, exceto para FDA e celulose, aumentaram sem alterações no pH, 

confirmando o impacto positivo do exercício físico na digestibilidade dos nutrientes. 

 

 

4.8 FORRAGEIRAS 

 

 

4.8.1 Capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum.) 

 

 

O capim-elefante originário da África é uma gramínea perene com hábito de 

crescimento cespitoso, pode atingir até 5 metros de altura com colmos eretos 

dispostos em touceiras, que alcançam 2 cm de diâmetro, com entrenós de até 20 cm. 

Possuem rizomas curtos, folhas com inserções alternadas, que podem alcançar 10 

cm de largura e 110 cm de comprimento. Sua inflorescência é uma panícula que tem, 

em média, 15 cm de comprimento, formada por espiguetas envolvidas por cerdas de 

tamanhos desiguais e de coloração amarelada ou púrpura (NASCIMENTO JR., 1981; 

ALCÂNTARA; BUFARAH, 1983; DERESZ, 1999). 

Adapta-se bem em regiões com altitude até 2.200 m e com temperaturas que 

variam de 18 a 30ºC e pode suportar frios e geadas. Cresce bem em regiões quentes 

e úmidas com precipitação anual entre 800 e 4.000 mm, sendo a característica mais 

importante a sua distribuição ao longo do ano, onde 70-80% de sua produção ocorre 

na época das águas. Possui baixa tolerância a solos muito encharcados e à seca, 

podendo atravessar a estação seca com baixa produção se possuir raízes bem 

estabelecidas (ALCÂNTARA; BUFARAH, 1983). 

Considerando as principais características, importância agronômica e a 

constituição genética, Pereira (1993) definiu grupos de cultivares com relação aos 

tipos básicos: 
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 Grupo Anão: as cultivares deste grupo são mais adaptadas para pastejo em 

função do menor comprimento dos entrenós. As plantas desse grupo 

apresentam porte baixo (1,5 m) e elevada relação lâmina:colmo. Um exemplo 

é a cultivar Mott. 

 Grupo Cameroon: apresentam plantas de porte ereto, colmos grossos, 

predominância de perfilhos basilares, folhas largas, florescimento tardio (maio 

a julho) ou ausente e touceiras densas. Têm-se como exemplo as cultivares 

Cameroon, Piracicaba, Vruckwona e Guaçú. 

 Grupo Mercker: Caracterizado por apresentar menor porte, colmos finos, folhas 

finas, menores e mais numerosas, e época de florescimento precoce (março a 

abril). As cultivares Mercker, Mercker comum e Mercker Pinda fazem parte 

deste grupo. 

 Grupo Napier: As cultivares deste grupo apresentam variedades de plantas 

com colmos grossos, folhas largas, época de florescimento intermediária (abril 

a maio) e touceiras abertas. Têm exemplares como as cultivares Napier, 

Mineiro e Taiwan A-146. 

 Grupo dos Híbridos: Resultantes do cruzamento entre espécies de Pennisetum, 

principalmente P. purpureum e P. americanum.  

Um exemplo comum do grupo dos híbridos é o P. hybridum (capim-elefante cv. 

Paraíso) resultado do cruzamento entre capim-elefante (P. purpureum Schum.; 2n = 

4X = 28) e milheto (P. glaucum (L) R. Br; 2n = 2X = 14) que caracteriza-se por associar 

a rusticidade e o potencial de produção de massa seca do capim-elefante com a 

tolerância à seca e doenças, além da qualidade forrageira (LEÃO et al., 2012). 

Quando o capim-elefante é utilizado em forma de capineira, o uso de áreas 

extensas para a cultura é dispensável já que apresenta alta produtividade. Porém a 

atenção ao manejo é indispensável, pois apresenta crescimento rápido e diminui o 

valor nutritivo com o avançar da maturidade (LIMA et al., 2010). Com relação à 

produtividade, é fato reconhecido que o capim-elefante é uma planta que apresenta 

elevado potencial de produção de biomassa e que o uso de adubação com nitrogênio, 

fósforo e potássio no momento da implantação e na manutenção pode potencializar 

essa produção. 

A produção de massa seca é muito variável dependendo do cultivar, fertilidade 

do solo, região geográfica, condições edafoclimáticas, estação do ano e manejo de 
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corte e adubação. Dependendo dessas condições e do objetivo da produção a 

quantidade de massa seca pode variar de 15 a 60 t ha-¹ ano-¹ permitindo de dois a 

quatro cortes anuais (SANTOS et al., 2001; ANDRADE et al., 2005; MORAIS et al., 

2009; FLORES et al., 2012). 

Lima et al. (2007) avaliaram a produção de massa seca e proteína bruta de 

genótipos de capim-elefante fixando 56 dias de rebrotação e observaram que a 

cultivar Cameroon apresentou maior produção (14,5 t ha-¹ de MS) em relação à cultivar 

Napier (9,20 t ha-¹ de MS). As diferenças encontradas na produção de massa seca 

foram relacionadas com a altura aos 56 dias de rebrotação de 2,27 m para o 

Cameroon e 2,05 para o Napier. Porém, não foram observadas diferenças entre as 

quantidades de proteína bruta, sendo de 1.591 kg ha-¹ (10,9%) para o Cameroon e 

988,7 kg ha-¹ (10,7%) para o Napier. 

Machado et al. (2008) avaliaram nutricionalmente o capim-elefante em 

diferentes idades de rebrota (33, 48, 63, 78 e 93 dias) e observaram que o teor de 

proteína bruta reduziu de 14,1% para 5,2% dos 33 para os 93 dias de rebrotação. 

Resultados semelhantes foram obtidos para o coeficiente de digestibilidade aparente 

total que caiu de 75,5% para 47,4% para as mesmas idades. Em contrapartida, os 

teores de matéria seca e fibra em detergente neutro apresentaram aumento com o 

avanço da maturidade, sendo para a matéria seca de 9,2% para 17,5% e para FDN 

60,6% para 69,2%, respectivamente, para 33 e 93 dias de rebrotação. 

Fernandes et al. (2011) avaliaram as características produtivas e 

bromatológicas do feno de capim-elefante cv. Paraíso em três idades de corte (45, 60 

e 75 dias de rebrota) em relação ao tempo de desidratação e observaram que, 

independente da idade, apresentou composição químico-bromatológica satisfatória 

com média de 11% de proteína bruta, 66% de fibra em detergente neutro, 39% de 

fibra em detergente ácido e 65% de digestibilidade in vitro da matéria seca. 

Aparentemente, com 60 dias de rebrota o capim-elefante cv. Paraíso apresentou 

vantagens relacionadas ao tempo de secagem em galpão alcançando ponto de 

fenação em torno de 30 horas. Quando o corte foi realizado aos 45 dias de rebrotação, 

esse ponto foi alcançado com aproximadamente 41 horas após o corte. 

Leão et al. (2012) avaliaram o comportamento agronômico de combinações 

genômicas oriundas do cruzamento de capim-elefante (Pennisetum purpureum 

Schum.) e milheto (Pennisetum glaucum (E.) Leek) e observaram produção de massa 

seca, em t ha-¹ corte-¹, de 9,76, 5,82 e 2,81 para os genótipos Pioneiro (cv. Três Rios 
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x cv. Merker de Santa Rita), Cameroon (Pennisetum purpureum Schum) e Paraíso 

(Pennisetum purpureum Schum. x Pennisetum glaucum (E.) Leek), respectivamente. 

Os diferentes estádios de maturidade das plantas no momento do corte determinaram 

as diferenças nas características nutricionais. Com 60 dias de idade o genótipo 

Paraíso apresentou as melhores características bromatológicas (37,46% de FDA, 

65,01% de FDN, 7,64% de PB e 57,98% de DIVMS) com menor altura (1,24 metros) 

em relação aos demais genótipos, sendo o Pioneiro (38,97% de FDA, 67,70% de FDN, 

5,03% de PB e 56,65% de DIVMS) com altura de 2,04 metros e Cameroon (41,68% 

de FDA, 69,72% de FDN, 4,77% de PB e 55,06% de DIVMS) com 1,75 metros. 

 

 

4.8.2 Tifton 85 (Cynodon sp.) 

 

 

Essa gramínea é um cultivar híbrido interespecífico F1 resultado do cruzamento 

de uma grama bermuda (PI 290884 – Cynodon dactylon) e uma grama estrela (Tifton 

68 – Cynodon nlemfuensis) e foi selecionado por apresentar relação folha/colmo 

superior ao Tifton 68, o que lhe confere melhor qualidade; maior produtividade e 

digestibilidade, quando comparado com a maioria das outras bermudas híbridas 

(PEDREIRA, 1996; ATHAYDE et al, s/d). Segundo Burton e Monson (1993), o Tifton 

85 produziu 26% mais massa seca e apresentou digestibilidade 11% maior que o 

cultivar Coastal. 

É uma gramínea de ciclo fotossintético C4, subtropical, perene, que apresenta 

um crescimento prostrado característico; é estolonífera e rizomatosa, sendo 

considerada como grama bermuda. Apresenta porte mais alto, hastes delgadas e 

lisas, folhas menores e mais estreitas, e de cor verde mais escura do que as outras 

bermudas híbridas como o Coastal, o Tifton 44 e o Tifton 78. Os estolões são 

abundantes, verdes de tom arroxeado e os rizomas são mais grossos e 

desenvolvidos, porém, em menor quantidade. A sua inflorescência é pequena, 

formada por cinco racemos digitados no ápice da ráquis, não produzindo sementes 

viáveis por ser um híbrido interespecífico (2n = 50) e, com isso, a sua propagação é 

vegetativa (ATHAYDE et al, s/d). 

Tem bom desenvolvimento desde precipitações de 500 a 1.800 mm ano-1 e 

altitudes de até 2.300 m. Tolera seca e geada por apresentarem rizomas e 
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temperaturas próximas a 37ºC são ideais para uma ótima atividade fotossintética do 

gênero. Em condições de temperaturas adequadas o gênero Cynodon pode ter um 

bom crescimento durante 6-8 meses no ano. 

Quanto aos teores de fibra em detergente neutro e ácido, Oliveira et al. (2000) 

observaram aumento desses parâmetros com o avanço da idade da planta até os 51 

dias, quando o valor máximo de 79,24% de FDN foi atingido, sendo que aos 21 dias 

estes valores já superavam 65%. 

Isepon et al. (2004), estudaram a produção de massa seca (MS) de cultivares 

de Cynodon irrigados submetidos à adubação nitrogenada e intervalos de cortes de 

35 a 37 dias e obtiveram valores de 11,71 t ha-1 de MS para a dose de 60 kg de N ha-

1. Ribeiro et al. (1998), avaliaram o Tifton 85 e observaram maior produção de MS 

(25,1 t ha-1 ano-1) com intervalo de cortes de quatro semanas e aplicação de 400 kg 

de N ha-1 ano-1. Ataíde Jr. et al. (2000) observaram que, em diferentes dias de rebrota 

(28 e 56) os teores de proteína bruta e carboidratos totais variaram de 17 a 11% e 73 

a 81%, respectivamente em feno de Tifton 85. 

Azar et al. (2009) avaliaram o rendimento forrageiro e as características 

morfológicas de oito cultivares de Cynodon nos períodos chuvoso e seco no estado 

do Piauí e observaram que, para os cultivares Florakirk e Tifton 85, a média das 

produções de massa seca foram superiores (10,5 e 9,36 t ha-1 respectivamente) às 

demais. No período chuvoso e seco o cultivar Tifton 85 apresentou produções de 

massa seca em torno de 8,62 e 10,09 t ha-1, respectivamente, confirmando a 

superioridade e resistência em condições ambientais desfavoráveis. Além disso, foi o 

cultivar que apresentou maior relação folha/colmo média (1,53) em relação aos 

demais cultivares. 

 

 

4.8.3 Rolão de milho (Zea mays L.) 

 

 

O milho é uma gramínea pertencente à família Poaceae que apresenta 

metabolismo C4, ou seja, o primeiro produto estável formado na fotossíntese possui 

quatro átomos de carbono (ácido oxaloacético) o que resulta em alta eficiência na 

utilização da luz e CO2. Adapta-se bem a altitudes que variam desde o nível do mar a 

3.600 metros, aproximadamente e em locais com precipitações de 300 a 5.000 mm 
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anuais, podendo ser cultivado em sistemas de rotação, consorciação e sucessão 

(safrinha) de culturas (MAGALHÃES E DURÃES, 2006; FERREIRA et al., 2011). 

Com o crescimento do mercado equestre, a utilização de alimentos alternativos 

com o intuito de reduzir custos sem causar danos à saúde dos animais tem sido alvo 

das indústrias de alimentos. Assim, o processamento da planta de milho inteira 

desidratada tem potencial para fornecer um alimento fibroso e ser usado por cavalos 

e outros herbívoros não ruminantes. 

Rolão é o nome que se dá à planta inteira de milho que é seca naturalmente no 

campo, constituído da palhada (colmos e folhas) com ou sem a espiga (grãos, sabugo 

e a brácteas da espiga). Para a espécie equina, o rolão de milho pode ser uma 

alternativa para as épocas de estiagem, suprindo a baixa qualidade do volumoso, 

podendo entrar como suplementação concentrada devido à presença dos grãos de 

milho contendo alta concentração de amido. Quando produzido sem a espiga, a 

composição bromatológica é inferior, sendo um produto rico em fibras e pobre nos 

demais nutrientes. Quando a espiga entra na composição do produto o valor nutritivo 

melhora, entretanto, pode aumentar os custos com a moagem (GOES et al., 2013). 

A distribuição vertical dos componentes da planta de milho tem considerável 

importância para a nutrição, pois a qualidade do grão e a porção fibrosa (colmo, folhas, 

sabugos e palha da espiga) combinada com a porcentagem de cada uma dessas 

partes determinam o valor nutritivo do material (MAYOMBO et al., 1997). Essas 

características são dependentes do híbrido utilizado, condições edafoclimáticas 

associadas com a região geográfica, estádio de maturação e manejo de adubação. 

Produções de 1,38 Mg ha-¹ de sabugo, 8,64 Mg ha-¹ de palha (incluindo sabugo) e 

9,16 Mg ha-¹ de grãos no estágio de maturidade fisiológica foram maiores que as 

observadas no ponto de colheita de grãos de 1,33 Mg ha-¹ de sabugo, 7,30 Mg ha-¹ 

de palha 9,60 Mg ha-¹ de grãos (WILHELM et al., 2011). 

Antes da colheita dos grãos, Shinners et al. (2007) observaram diferentes 

proporções dos componentes presentes na planta inteira, sendo de 51,4% de grãos, 

6,1% de sabugo, 4,2% de palha da espiga, 9,3% de folhas e 29% de colmo. Leask e 

Daynard (1973) avaliando características nutritivas e de produção da planta de milho 

no ponto de maturidade do grão, observaram proporções de 49,7% de grãos, 11,8% 

de sabugo, 8,9% de palha da espiga, 12% de folha e 17,6% de colmo. Além disso, 

com 30% de umidade do grão, a digestibilidade in vitro da matéria seca dos 

componentes das plantas de milho testadas variou de 42 a 63% quando o grão 
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apresentava em torno de 30% de umidade com significativa redução 2 semanas após 

a maturação do grão. 

A época ideal para se preparar o rolão está entre 150 e 200 dias após o plantio 

quando a planta encontra-se no estádio de maturidade fisiológica, ou seja, no ponto 

de máxima produção com menos de 30% de umidade, contribuindo para redução das 

perdas por mofo ou apodrecimento. O armazenamento pode ser feito em galpões, 

sendo o material triturado e ensacado ou a granel, ou armazenado no campo em 

medas, cobertas por lona plástica (RIBEIRO JÚNIOR et al., 2009). 

Para Magalhães e Durães (2006) a maturidade fisiológica é o ponto onde há 

paralisação total do processo de acúmulo de massa seca nos grãos com máximo 

enchimento, dando início ao estádio de senescência natural das plantas, as quais 

gradativamente começam a perder sua coloração verde característica. Além disso, 

caracteriza o momento adequado para a colheita, ou ponto de máxima produção, com 

30 a 38% de umidade. Porém, no caso de armazenamento, o material deve passar 

por um processo de secagem artificial para evitar a fermentação e proliferação de 

fungos e bactérias. 

Zopollatto et al. (2009) avaliaram as relações biométricas entre o estádio de 

maturação e a produtividade de seis híbridos de milho em dois cortes e observaram 

que o avanço da idade da planta acarretou aumento da produtividade e teor de matéria 

seca. Do primeiro para o oitavo corte, respectivamente, a média da produtividade e o 

teor de matéria seca, observados para o híbrido AG1051, por exemplo, variou de 11 

para 24 t de MS ha-¹ e de 16 para 53% de matéria seca. 

Com relação à composição do rolão de milho, Melotti (1969) em experimento 

com ovinos, obteve valores para a análise bromatológica e coeficiente de 

digestibilidade do rolão de milho (pé de milho integral seco e triturado) de, 

respectivamente, 90,17% e 49,47% de matéria seca, 7,48% e 47,51% de proteína 

bruta, 2,68% e 76,61% de extrato etéreo, 30,42% e 39,24% de fibra bruta e 55,17% e 

56,54% para o extrativo não nitrogenado. Valadares Filho et al. (2000) apresentaram 

valores para a composição bromatológica para o rolão de milho de 6,76% de proteína 

bruta; 3,06% de extrato etéreo; 0,12% de cálcio; 0,14% de fósforo; 62,5% de fibra em 

detergente neutro e 40,9% de fibra em detergente ácido. 

Martínez et al. (2006) determinaram o valor nutritivo da planta inteira de milho 

desidratada em três estádios de maturidade (precoce, intermediário e tardio) e os 

efeitos de dois níveis de inclusão (20 e 40%) em dietas peletizadas no desempenho e 
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características de carcaça em coelhos. Com relação ao valor nutritivo, os autores 

observaram que com a maturidade a relação espiga/palha aumentou, fazendo com 

que o conteúdo de fibra e proteína bruta diminuísse e a energia digestível aumentasse, 

proporcionalmente, devido à maior quantidade de amido presente nos grãos. Os 

coeficientes de digestibilidade da matéria seca e da energia bruta melhoraram com a 

maturidade equiparando-se com a dieta controle e indicando que a planta de milho 

inteira e desidratada pode ser utilizada em dietas para coelhos com taxas de 20% de 

inclusão sem afetar o consumo e as características de carcaça. 

 

 
5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

5.1 LOCAL 

 

 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Pesquisa em Alimentação e 

Fisiologia do Exercício em Equinos (LabEqui) pertencente ao Departamento de 

Nutrição e Produção Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

Universidade de São Paulo no Campus Administrativo Fernando Costa, em 

Pirassununga (SP), Latitude: 21°36'00"S; Longitude: 47°18'00"W. O período 

experimental foi de novembro de 2015 a abril de 2016 e os dados climáticos do 

período estão apresentados na Figura 1. 
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Figura 1 - Dados climáticos referentes ao período de coleta de dados 

 
Fonte: Estação Meteorológica, Campus Fernando Costa, USP, Pirassununga. 

 

 

5.2 ANIMAIS E INSTALAÇÕES 

 

 

Foram utilizados oito equinos (APÊNDICE A) machos castrados da raça Mini-

Horse, com idade aproximada de cinco anos, peso de 139,5±17,0 kg (média±DP), 

escore de condição corporal entre 5 e 7 (HENNEKE, 1983), vermifugados e 

imunizados contra raiva, influenza, tétano e encefalomielite. No primeiro e último dia 

de cada fase do experimento todos os animais foram monitorados com relação à 

higidez (APÊNDICE B) por meio de hemogramas em equipamento Bioclin (Hematoclin 

2.8 Vet). 

Durante o período de adaptação (15 dias) os animais foram mantidos em baias 

individuais de aproximadamente 10 m² com piso de concreto coberto com cama de 

maravalha, bebedouro de alvenaria com capacidade conhecida e cocho de fibra de 

vidro para ração. Durante o período de coleta de fezes (5 dias) a cama de maravalha 

foi removida e, para evitar a contaminação das amostras com feno, pelos, crinas e 

poeira, as baias foram limpas todos os dias. Para o período de intervalo das fases (21 

dias) os animais foram mantidos em piquete coletivo sem acesso à pastagem e 

receberam diariamente 2% do peso corporal em matéria seca de feno de Tifton 85 

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

26,0

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16

T
e
m

p
e
ra

tu
ra

 M
é
d

ia
 (

ºC
)

P
re

c
ip

it
a
ç
ã
o

 (
m

m
)

U
m

id
a
d

e
 R

e
la

ti
v
a
 d

o
 A

r 
(%

)

Precipitação Umidade do Ar Temperatura Média



49 

(Cynodon sp. cv. Tifton 85); suplemento mineral1 (Kromium, Tortuga DSM) e água 

foram fornecidos ad libitum. O planejamento do período experimental pode ser 

observado na Figura 2. 

 

Figura 2 - Representação gráfica do período experimental 

 
Fonte: FELTRE (2017) 

Legenda: CTF=coleta total de fezes; AGCC=ácidos graxos de cadeia curta 

 

 

5.3 DIETAS 

 

 

Durante cada fase (adaptação + coleta) o consumo diário de matéria seca foi 

de 1,75% do peso corporal, sendo a proporção adotada de 50% volumoso e 50% 

                                            
 

1Níveis de garantia: Cálcio (mín/máx): 130,00/146,00 g/kg; Fósforo (mín):75,00 g/kg; Enxofre (mín): 

5.000,00 mg/kg; Sódio (mín): 150,00 g/kg; Cobalto (mín): 14,00 mg/kg; Cobre (mín): 1.000,00 mg/kg; 

Cromo (mín): 40,00 mg/kg; Ferro (mín): 2.500,00 mg/kg; Iodo (mín): 90,00 mg/kg; Manganês (mín): 

2.000,00 mg/kg; Selênio (mín): 11,00 mg/kg; Zinco (mín): 3.700,00 mg/kg; Flúor (máx): 750,00 mg/kg. 
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concentrado, seguindo as recomendações do Instituto Nacional de Pesquisa Agrícola 

(INRA – França) para pôneis em manutenção (MARTIN-ROSSET, 2015) com acesso 

livre à água. As dietas foram pesadas em balança digital (Toledo®, modelo: M2098/61, 

d=e=0,01 kg) e fornecida três vezes ao dia às 07h00min, às 13h00min e às 19h00min.  

As dietas isoproteicas foram divididas em Dieta Controle (dieta tradicional 

contendo 50% de feno de Tifton 85 e 50% de concentrado formulado [farelo de trigo, 

farelo de soja 46, milho moído, casca de soja, melaço, núcleo mineral, antifúngico2, 

antioxidante3, óleo de soja e sal comum] peletizado, fornecidos separadamente) e 

Dieta Completa composta por 50% de volumoso (rolão de milho, capim-elefante 

desidratado ou feno de Tifton 85) adicionado dos mesmos ingredientes do 

concentrado, e submetidas à peletização ou extrusão. Os ingredientes e a composição 

de cada dieta estão descritos nas Tabelas 1Tabela 1 e 2. 

 
Tabela 1 - Ingredientes e formulação das dietas 

Ingredientes (%) Feno de Tifton 85 Capim-elefante Rolão de milho Controle² 

Volumoso 50,00 50,00 50,00 50,00 

Farelo de trigo 12,25 5,30 11,45 12,25 

Farelo de soja 46 2,00 12,40 6,35 2,00 

Milho moído 15,00 12,90 3,65 15,00 

Casca de soja 12,20 10,85 20,00 12,20 

Melaço 2,00 2,00 2,00 2,00 

Núcleo mineral 2,00 2,00 2,00 2,00 

Aditivos¹ 0,75 0,75 0,75 0,75 

Óleo de soja 3,30 3,30 3,30 3,30 

Sal comum 0,50 0,50 0,50 0,50 

Total (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: FELTRE (2017) 
¹Antifúngico Ammo CURB® (Kemin) e Antioxidante Banox® (Alltech); ²Concentrado peletizado + 
Volumoso; 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 

2 Ammo CURB®, Kemin. 

3 Banox®, Alltech. 
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Tabela 2 - Composição bromatológica, corrigidas para 100% de matéria seca, das dietas completas 
peletizadas e extrusadas e dieta controle utilizadas no período experimental 

Ingredientes (%) 
---------------Peletizado-------------- ---------------Extrusado--------------- 

Controle¹ Feno de 
Tifton 85 

Capim-
elefante 

Rolão de 
milho 

Feno de 
Tifton 85 

Capim-
elefante 

Rolão de 
milho 

Matéria seca 94,85 93,55 94,12 95,38 93,50 93,09 92,61 

Matéria orgânica 91,51 90,93 92,24 91,25 91,29 92,22 92,49 

Proteína bruta 14,91 14,49 14,54 14,08 14,12 14,10 14,71 

Extrato etéreo 4,23 2,35 3,04 4,02 2,83 2,22 4,27 

FDNc² 45,76 46,24 40,23 48,11 46,96 41,98 50,46 

FDA3 26,27 34,20 23,35 31,41 37,81 32,18 28,89 

Matéria mineral 8,49 9,07 7,77 8,75 8,71 7,78 7,51 

CNE4 46,11 39,89 51,31 41,74 36,53 43,73 44,62 

Amido 15,82 12,95 21,59 14,44 14,27 19,17 15,20 

Fonte: FELTRE (2017) 
¹Concentrado peletizado + Volumoso; ²Fibra em Detergente Neutro, corrigida para matéria seca e 
cinzas; 3Fibra em Detergente Ácido, 4Carboidratos Não Estruturais (CNE = 100 - PB - FDNc - EE - MM; 
Adaptado de HOFFMAN et al. (2001) e JOSE-CUNILLERAS et al. (2004). 

 

 

5.4 PROCESSAMENTO DAS DIETAS 

 

 

As dietas peletizadas foram produzidas em peletizadora de biomassa (Eng-

Maq, modelo: Eng 0200V) de matriz plana de 15 mm de diâmetro adaptada para 

receber volumoso picado com aproximadamente 30 mm de comprimento. O diâmetro 

da matriz foi determinado após tentativas realizadas com matriz de 6 e 10 mm e sem 

sucesso. A matéria-prima foi processada à temperatura de 80 a 95ºC, umidade de 

entrada em torno de 20% e de saída 15% e tempo de resfriamento em torno de 5 

minutos, sob ventilação de ar não viciado. A produtividade média estimada para esse 

produto foi de 3,5 t hora-¹ em escala industrial. O comprimento médio do produto final 

foi 43 mm, com comprimento de fibra de até 20 mm. 

As dietas extrusadas foram produzidas em extrusora (fabricação própria) em 

matriz de 10 mm de diâmetro, definida a partir de experimentos anteriores (Gobesso 

et al., 2009), adaptada para receber volumoso picado com aproximadamente 30 mm 

de comprimento. A matéria-prima foi submetida à temperatura de 90 a 120ºC, umidade 

de entrada de 21% e de saída 16% e tempo de resfriamento em torno de 5 minutos, 

sob ventilação de ar não viciado. A produtividade média estimada para esse produto 

em escala industrial foi de 5,0 t hora-¹. O comprimento médio do produto final foi 54 

mm apresentando comprimento de fibra de até 30 mm. 

 



52 

 

5.5 COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

 

 

Para a análise comportamental, foram tomadas amostras instantâneas a cada 

10 minutos em um período de 12 horas (das 07h00min às 19h00min) por três dias (do 

11º ao 13º dias do período de adaptação de cada fase) com o intuito de avaliar o 

comportamento diurno dos animais (adaptado de DE MELO REZENDE et al., 2006). 

Além de um observador, os animais foram monitorados por meio de câmeras 

(Intelbras modelo VIP S3230) fixadas no canto superior de cada baia. As categorias 

comportamentais foram classificadas de acordo com o modelo apresentado na Tabela 

3, adaptado de Heleski et al. (2002). O total de amostras instantâneas para cada 

categoria comportamental foi contabilizado para comparação das frequências. 

 

Tabela 3 - Classificação do comportamento a partir das observações diretas 

Comportamento Observação 

Em pé Parado, em posição alerta (orelhas e pescoço para cima) ou relaxada (orelhas e 
pescoço para baixo), dormindo, sem realizar qualquer outra atividade; 

Descanso Deitado em decúbito esternal ou lateral; 

Alimentação Ingestão de ração ou feno / dieta completa; 

Deslocamento Movimentação em círculos, para frente ou para trás, diagonal; 

Anormal Mordendo ou lambendo as estruturas da baia (batente, porta ou barras de 
segurança), coiceando a parede ou cavando; 

Água Ingestão de água; 

Outros Interação com os objetos pendurados na baia (galhos de árvore e bola), coçando, 
defecando, urinando, rolando, investigando o ambiente, interação social 
(comunicação com o animal da baia vizinha), vocalização, etc. 

Fonte: Adaptado de Heleski et al. (2002). 

 

Com o intuito de minimizar a condição de estresse dos animais, todas as baias 

foram adaptadas com barras de ferro e madeira, as quais permitiam a visualização do 

meio exterior por um período de 12 horas. Além disso, durante o período de 

adaptação, incluindo os dias de comportamento, os animais foram soltos no período 

da manhã, por uma hora, em piquete de terra sem acesso à pastagem. Para reduzir 

o tempo ocioso e como forma de enriquecer o ambiente, dentro de cada baia, foram 

instalados objetos (galhos de árvore e bolas de plástico) pendurados por cordas de 

sisal os quais permaneceram durante todo o período experimental. 

Nos três dias de avaliação comportamental no horário das 19 horas, o consumo 

aparente de água foi mensurado por meio de balde plástico graduado com capacidade 

para 20 L, sendo que nesse horário, os bebedouros foram completados com água até 
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o limite e, no dia seguinte, as sobras foram contabilizadas e os valores de consumo 

de água obtidos por diferença, expresso por kg de matéria seca ingerida (L kg-¹ de 

MS; MARTIN-ROSSET, 2015). 

 

 

5.6 PARÂMETROS SANGUÍNEOS 

 

 

5.6.1 Resposta glicêmica e insulinêmica 

 

 

Para a dosagem de glicose no plasma e insulina no soro, o sangue foi coletado 

por meio de punção da veia jugular às 6h30min (30 minutos antes do fornecimento da 

dieta), 07h30min, 08h30min, 09h30min e 10h30min. Para a análise de glicose 

plasmática, o sangue foi colhido em tubos Vacutainer BD® com Fluoreto de sódio. 

Para a análise de insulina sérica, foi utilizado tubos Vacutainer BD® sem 

anticoagulantes. As amostras foram mantidas em repouso em ambiente com 

temperatura controlada (18ºC) por aproximadamente 20 minutos e, posteriormente, 

centrifugados por 10 minutos a 4.000 rpm (centrífuga modelo 80-2B-15ML, Centribio; 

1.800xg) (STULL; RODIEK, 1988; RAMALHO et al., 2012). Após esse procedimento, 

o sobrenadante foi transferido para microtubos de 1,5 mL de plástico, devidamente 

identificados e mantidos em freezers a -20ºC (STULL; RODIEK, 1988), posteriormente 

encaminhadas para laboratório particular (DAC – Diagnósticos Análises Clínicas, 

Pirassununga, SP) para serem analisadas. 

A concentração de insulina foi mensurada por quimioluminescência utilizando 

kit de reagentes Access Ultrasensitive Insulin (Beckman Coulter, ref.: 33410) enquanto 

que a glicose foi mensurada por meio de teste enzimático colorimétrico utilizando o kit 

Glicose Enzimática (VIDA Biotecnologia, ref.: 100/410). A área total abaixo da curva 

(AAC) de glicose e insulina, definida como sendo a área abaixo da curva até o eixo 

das abscissas, foi calculada pela área do trapézio proposto por Matthews et al. (1990). 
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5.6.2 Metabolismo lipídico 

 

 

Para análise de colesterol total (CT), frações de colesterol ligadas à 

lipoproteínas (de alta densidade – HDLc; de baixa densidade – LDLc; e muito baixa 

densidade – VLDLc) e de Triglicérides (TG), foram colhidas amostras de sangue 30 

minutos antes da primeira refeição (às 6h30min) como sugerido por Marchello et al. 

(2000). As coletas foram realizadas por meio de punção da veia jugular, em tubos 

Vacutainer BD® sem anticoagulante. As amostras permaneceram em descanso por 

aproximadamente 30 minutos em ambiente com temperatura controlada (18ºC), 

seguido por 10 minutos de centrifugação a 4.000 rpm (centrífuga modelo 80-2B-15ML, 

Centribio; 1.800xg) para a separação do soro, o qual foi acondicionado em microtubos 

de 1,5 mL, congelados a -20ºC e, posteriormente, encaminhadas para laboratório 

particular (VetLab Medicina Veterinária Diagnóstica, Petrópolis, RJ) para serem 

analisadas. 

O CT e o TG foram determinados pelo método colorimétrico (enzimático de 

Trinder) utilizando kits Colesterol Liquiform e Triglicérides Liquiform, respectivamente 

(Labtest Diagnóstica). A HDLc e LDLc foram quantificadas pelo método colorimétrico 

(Homogêneo Seletivo – Labtest Diagnóstica). VLDLc foi calculado pela equação de 

Friedewald (1972), dividindo-se o valor de TG por 5. 

 

 

5.6.3 Fator de necrose tumoral alfa 

 

 

Para análise das concentrações de TNF-α no soro foram colhidas amostras de 

sangue 210 minutos após a refeição da manhã (às 10h30min). As coletas foram 

realizadas por meio de punção da veia jugular, em tubos Vacutainer BD® sem 

anticoagulantes. As amostras permaneceram em descanso por aproximadamente 30 

minutos. Em seguida, foram centrifugadas por 10 minutos (centrífuga modelo 80-2B-

15ML, Centribio) a 4.000 rpm (1.800xg) para a separação do soro e, na sequência, 

acondicionadas em microtubos criogênicos de 1,5 mL, congeladas a -80ºC 

(CAMPEBELL et al., 2007; LAVOIE-LAMOREUX et al., 2010) e, posteriormente, 

encaminhadas ao Laboratório de Oncologia Comparada e Translacional da Faculdade 
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de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA/USP, Campus Fernando Costa, 

Pirassununga, SP) para determinação. 

As concentrações de TNF-α foram determinadas por teste imunoenzimático 

utilizando o kit comercial DuoSet ELISA Equine TNF-α (R&D Systems – ref.: DY1814) 

seguindo as instruções do fabricante. A curva padrão foi realizada em triplicata, sendo 

construída utilizando software on-line (elisaanalysis.com) capaz de gerar uma curva 

de regressão com 4 parâmetros. As concentrações de TNF-α (pg mL-¹) das amostras 

de soro foram realizadas em duplicata. Tanto a curva padrão quanto as concentrações 

de TNF-α nas amostras foram calculadas com base nos valores médios das 

densidades óticas, corrigidos para o branco. As leituras foram feitas em equipamento 

de leitura colorimétrica de multiplacas (leitor de ELISA Thermo Scientific Multiskan 

EX), ajustado para 450 nm. 

 

 

5.6.4 Leptina 

 

 

Para análise de leptina no soro foram colhidas amostras de sangue 30 minutos 

antes da primeira refeição (BUFF et al., 2002). As coletas foram realizadas por meio 

de punção da veia jugular, em tubos Vacutainer BD® sem anticoagulantes. As 

amostras permaneceram em descanso por aproximadamente 30 minutos, 

centrifugadas por 10 minutos a 4.000 rpm (centrífuga modelo 80-2B-15ML, Centribio; 

1.800xg) para a separação do soro, o qual foi acondicionado em microtubos de 

plástico de 1,5 mL, congelados a -20ºC e, posteriormente, encaminhadas para 

laboratório particular (VetLab Medicina Veterinária Diagnóstica, Petrópolis, RJ) para 

serem analisadas. 

As concentrações foram determinadas pelo teste imunoenzimático (ELISA) 

utilizando o kit comercial Leptin ELISA (Diagnostics Biochem Canada – ref.: CAN-L-

4260). 
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5.7 PARÂMETROS FECAIS 

 

 

5.7.1 Ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) e ácido láctico 

 

 

Para a análise de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC – acético, propiônico e 

butírico), foram coletadas 10 g de fezes imediatamente após a defecação e 

acondicionadas em recipiente de plástico com tampa. As amostras foram diluídas em 

20 mL de água destilada e, após homogeneização, o material foi coado em tecido 

poroso (dessora) e, do conteúdo coado, 4 mL de amostra foram transferidos para 

tubos Vacutainer BD® sem anticoagulante contendo previamente 1 mL de ácido 

fórmico PA grau HPLC 98-100%. Em seguida, os tubos foram centrifugados por 12 

minutos a 4.000 rpm (centrífuga modelo 80-2B-15ML, Centribio; 1.800xg) e 2 mL do 

sobrenadante foram transferidos para Microtubo Axygen® e congelados a -20ºC. As 

amostras foram encaminhadas ao Laboratório de Fermentabilidade Ruminal da 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA/USP, Campus Fernando 

Costa, Pirassununga, SP) para análise. 

As concentrações de AGCC nas fezes foram medidas por cromatografia em 

fase gasosa (GC-2014, Shimadzu, Japão) por meio de coluna capilar (Stabilwax ®, 

Restek, EUA) a 145°C (isotérmica) e um injetor split/splitless e detector dual FID a 

250°C, utilizando o método descrito por Erwin et al. (1961), adaptado por Getachew 

et al. (2002). O Hélio foi utilizado como gás de arraste, o ar sintético como comburente 

e o hidrogênio como combustível. As amostras foram descongeladas a temperatura 

ambiente e centrifugadas a 14.500xg durante 10 minutos. O sobrenadante (800 µL) 

foi transferido para um frasco seco e limpo com 100 µL do padrão interno (ácido 2-etil-

butírico 100 mM, Chemservice, USA). O padrão externo foi preparado com ácidos 

acético, propiônico, isobutírico, butírico, isovalérico e valérico (Chemservice, USA). O 

software GCSolution® (Shimadzu, Japão) foi utilizado para os cálculos. 

Para a análise de ácido láctico nas fezes, foram coletados 2 g de fezes no 

momento de defecação espontânea, acondicionadas em tubos falcon de 15 mL e 

congeladas a -20ºC. Em seguida, as amostras foram encaminhadas ao Laboratório 

de Bromatologia da Faculdade de Medicina e Veterinária (FMVZ/USP, Campus 
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Fernando Costa, Pirassununga, SP) e o método utilizado para a determinação do 

ácido foi o Espectrofotométrico para fluidos biológicos (PRYCE, 1969). 

 

 

5.7.2 pH fecal 

 

 

O pH das fezes foi aferido no terceiro dia de coleta total de fezes em um período 

de 12 horas como forma de observar possíveis alterações gastrintestinais geradas 

pela chegada excessiva de carboidratos solúveis no intestino grosso. As amostras de 

fezes para mensuração do pH foram coletadas nos momentos de defecação 

espontânea, diluídas na proporção de 1:1, ou seja, 50 g de fezes para 50 mL de água 

destilada, homogeneizadas e, em seguida, imergindo o eletrodo do pHmetro (Quimis 

Q400AS) para leitura do pH. Devido à variação na coleta dos dados, os resultados 

foram agrupados em faixas de horário com 3 horas cada, sendo F1 = 07-10h; F2 = 

10-13h; F3 = 13-16h e F4 = 16-19h (adaptado de WILLARD et al., 1977). 

 

 

5.8 DIGESTIBILIDADE APARENTE TOTAL 

 

 

Todos os alimentos fornecidos aos animais durante o experimento foram 

amostrados para a realização das análises químico-bromatológicas. Durante todas as 

fases, as sobras foram contabilizadas como forma de controlar a ingestão da dieta. 

As amostras de fezes foram colhidas no momento de defecação espontânea 

com o auxílio de vassouras e pás e acondicionadas em sacos plásticos protegidos da 

luz solar. A urina foi removida da baia com o auxílio de rodos. As fezes eventualmente 

contaminadas com urina foram pesadas e em seguida, descartadas. Todos os dias, 

às 07h00min e às 19h00min, os sacos das fezes foram recolhidos, pesados, 

homogeneizados e uma alíquota de 10% (amostras simples) foi retirada e 

armazenada em freezer a -20ºC. Antes das análises laboratoriais, as amostras 

simples foram descongeladas a temperatura ambiente e, o total dos 5 dias de cada 

animal em cada fase, foi homogeneizado formando as amostras compostas 

encaminhadas para estufa de ventilação forçada a 55°C até peso constante com 
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posterior moagem em moinhos de facas tipo Willey com peneira de 1 mm, 

acondicionadas em recipiente próprio e identificado. 

Foram avaliados os teores de matéria seca (MS), matéria orgânica (MO), 

proteína bruta (PB), matéria mineral (MM) e extrato etéreo (EE) de acordo com AOAC 

(2005), fibra em detergente neutro (FDN) fibra em detergente ácido (FDA) pelo método 

de partição de fibras proposto por Van Soest et al. (1991). A análise do amido foi 

conduzida segundo o método enzimático descrito por Hendrix (1993). Os carboidratos 

não estruturais (CNE) foram calculados por diferença de acordo com metodologia 

adaptada de Hoffman et al. (2001) e Jose-Cunilleras et al. (2004) sendo CNE = 100 - 

PB - FDNc - EE - MM, onde FDNc representa a fração fibrosa corrigida para cinzas. 

A partir dos resultados das análises laboratoriais, das estimativas de consumo 

e produção fecal, foram calculados os coeficientes de digestibilidade aparente da 

matéria seca (DAMS), proteína bruta (DAPB), extrato etéreo (DAEE), fibra em 

detergente neutro (DAFDN), fibra em detergente ácido (DAFDA) e da matéria orgânica 

(MO), subtraindo-se a quantidade do nutriente no alimento fornecido da quantidade 

do nutriente nas fezes durante os períodos de coleta, de acordo com a equação 1.  

 

DA (%) = 
NC-NE

NC
 x 100 

Equação 1 

Onde: 

DA = Coeficiente de digestibilidade aparente dos nutrientes; 

NC = Quantidade do nutriente consumido (g); 

NE = Quantidade do nutriente excretado nas fezes (g). 

 

 

5.9 VIABILIDADE ECONÔMICA 

 

 

A análise do projeto de viabilidade econômica da dieta completa peletizada ou 

extrusada foi desenvolvida com o apoio do Laboratório de Análises Socioeconômicas 

e Ciência Animal (LAE/FMVZ/USP), Campus Fernando Costa, Pirassununga/SP, por 

meio de levantamento detalhado e elaboração de custos em planilhas eletrônicas. O 

método utilizado seguiu os mesmos preceitos de Feltre et al. (2016), e incluiu desde 
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a produção agrícola do volumoso, beneficiamento industrial e transporte até a 

comercialização da dieta completa peletizada e extrusada para a espécie equina. Para 

tal simulação, foi considerada a hipótese de que toda produção seria comercializada, 

portanto, sem ociosidade no sistema. 

Para o desenvolvimento do estudo foi considerada como referência uma 

propriedade rural localizada na cidade de Londrina (PR). O método de contabilidade 

de custos, tanto agrícolas quanto industriais, seguiu o proposto por Martins (1990). 

Todos os preços de insumos e serviços foram levantados junto ao mercado por meio 

de ligações telefônicas, pesquisas na internet ou visitas aos estabelecimentos. 

No referente ao custo dos insumos agrícolas foi considerada a produção de 

massa seca para cada volumoso de acordo com a literatura (ISEPON et al., 2004; 

ZOPOLLATTO et al., 2009; FLORES et al., 2012). Foram considerados os custos 

indiretos de 5 anos, referentes às práticas de correção do solo (calagem); indiretos de 

10 anos, referentes às práticas de semeadura e preparo do solo (aração, gradagem e 

adubação de plantio); e os custos diretos anuais, referentes à adubação em cobertura, 

tratos fitossanitários, defensivos e equipamentos para a produção de cada cultura 

(feno de Tifton 85, capim-elefante e rolão de milho). 

Para os custos dos insumos industriais foram considerados os equipamentos 

específicos (peletizadora, extrusora, moinho, misturador e secador), a quantidade e 

proporção dos ingredientes necessários para cada dieta, os custos com energia 

elétrica da região (COPEL/PR) acrescentando-se os custos das embalagens e 

respectivas identificações. 

Para os custos de transporte, os valores foram atualizados de acordo com 

ESALQ-LOG considerando os custos da empresa (salário e horas de trabalho do 

motorista), custos operacionais e de mercado (referente à aquisição do conjunto e 

manutenção do caminhão, além dos custos com combustível) e o raio de distribuição 

das mercadorias de 300 km. 

As regulamentações envolvidas na produção de alimentos para animais e 

comercialização do produto, foram obtidas junto à base de dados do Diário Oficial da 

União. Com relação aos tributos foi considerada a alíquota de 23,93% sobre o 

faturamento, assumindo lucro presumido, conforme informações fornecidas por 

escritório de contabilidade. 

Para o estudo de marketing, foram pesquisados os principais canais de 

comercialização (locais, público, formas de transporte, pagamentos, etc.) potenciais 
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para escoamento do produto, bem como os preços que eventualmente poderiam ser 

praticados a partir do conhecimento dos custos e da comparação com produtos 

correlatos disponíveis no mercado (concentrado comum e feno comum). 

Os parâmetros econômicos avaliados foram: capital imobilizado (imóveis e 

benfeitorias, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios), insumos (agrícolas e 

industriais), despesas com pessoal (operacionais e administrativas), despesas 

operacionais gerais (materiais de escritório, telefonia, internet, serviços de 

contabilidade, dentre outros), indicadores da produção (quantidade em toneladas por 

hora, mês e ano e o preço), equivalência nutricional das dietas completas (feno de 

Tifton 85, capim-elefante e rolão de milho), tributação (municipal, estadual e federal) 

e transporte (até mercado consumidor). Com os parâmetros foram elaborados a 

demonstração de resultado do exercício (DRE mensal) e o fluxo de caixa (anual, para 

30 anos). 

Foram propostos três cenários para as três fontes volumosas baseados em 

preços diferenciados de venda da dieta completa ao consumidor final (criador de 

cavalos). Para se obter esse preço final, considerou-se o custo equivalente à dieta 

completa, composta pelos ingredientes necessários para a fabricação do mesmo, 

porém, obtidos separadamente (concentrado comercial, sal mineral, sal e feno). Todas 

as dietas foram formuladas a fim de apresentarem o mesmo valor nutricional. O preço 

ao consumidor considerado para o primeiro cenário foi de R$ 1,42/kg. Devido à 

praticidade de manejo da dieta completa, considerou-se para os cenários 2 e 3, 

adicionais de 10% e 20%, respectivamente, em relação ao preço do cenário base. 

Dessa forma, os preços de venda do produto para os cenários 2 e 3 foram R$ 1,56/kg 

e R$ 1,69/kg, respectivamente. 

Para a simulação do volume de venda foi considerado um mercado cativo 

referente ao consumo exclusivamente da dieta completa para 2.250 e 3.215 animais4 

em manutenção, por ano, para o produto peletizado e extrusado, respectivamente. 

Além disso, foi considerado que a distribuição comercial do mesmo seria realizada por 

um representante que receberia uma margem bruta de 20%. 

                                            
 

4Valores calculados em função do consumo anual dos animais em manutenção (média de peso de 450 

kg, ingestão de matéria seca de 2% do peso corporal) em relação à capacidade de produção anual da 

peletizadora (3,5 t hora-¹) e da extrusora (5,0 t hora-¹), respectivamente. 
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Na planilha do fluxo de caixa, estimaram-se as receitas e despesas durante o 

horizonte do projeto de 30 anos. Neste investimento, a taxa de desconto r 

(considerada como a taxa mínima de atratividade, TMA; Equação 2), de 7,20% a.a., 

foi obtida a partir da taxa de juros nominal média diária (SELIC, 2016) de janeiro a 

dezembro de 2016, e pela taxa de inflação representada pelo Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor (INPC/IBGE) acumulado até novembro de 2016. 

 

r = [
(1+j)

(1+in)
] -1 

Equação 2 

Sendo: 

r = taxa de juros real; 

j = taxa de juros nominal; 

in = taxa de inflação; 

 

Para avaliar a viabilidade da produção da dieta completa, foram utilizados os 

seguintes indicadores de rentabilidade financeira: valor presente líquido (VPL), taxa 

interna de retorno (TIR) e o Payback simples (tempo necessário para a recuperação 

do investimento inicial). No presente trabalho, o investimento foi considerado viável 

quando a TIR foi maior ou igual à taxa de desconto (ou TMA) e, consequentemente, 

VPL maior que zero.  

O VPL de um fluxo de caixa é igual ao valor atualizado para o presente, da 

soma dos fluxos líquidos de caixa previstos para o horizonte do projeto. No presente 

trabalho, o VPL foi calculado de acordo com a Equação 3. 

 

VPL = ∑
FCt

(1+r)
t

n

t=0

 

Equação 3 

Sendo: 

VPL = Valor Presente Líquido (R$); 

FCt = Fluxo de caixa líquido no período t; 

t = momento em que o fluxo de caixa ocorreu; 

r = taxa de desconto real (%); 

n = período de tempo 
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A TIR faz com que os valores das despesas sejam iguais aos valores do retorno 

do investimento, ambos trazidos para o valor presente. De maneira geral, é a taxa de 

desconto capaz de tornar o VPL igual a zero. Esta taxa é obtida por meio de simulação 

computacional. 

Para identificar o item ou os itens que podem afetar os resultados econômicos 

de um sistema e influenciar na viabilidade financeira da atividade, foi realizada análise 

de sensibilidade. Por meio desta análise é possível determinar até que ponto a 

mudança em uma variável influencia os resultados do sistema e proporciona uma 

avaliação mais rigorosa que gera uma interpretação mais precisa dos riscos 

associados à atividade (JERÔNIMO, 2013), além de permitir que o investidor saiba 

que variações futuras podem proporcionar perdas ou ganhos econômicos. No 

presente trabalho, a variável sensibilizada foi custos dos serviços/produtos vendidos, 

a qual inclui os custos com insumos, pessoal, despesas operacionais gerais, 

manutenção, depreciação e arrendamento da terra. 

 

 

5.10 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E ANÁLISE ESTATÍSITCA 

 

 

Os animais e os tratamentos foram distribuídos aleatoriamente em dois 

quadrados latinos, balanceados e simultâneos. Os dados foram submetidos à análise 

de variância, onde foi utilizado o modelo misto do pacote PROC MIXED do programa 

SAS (Statistical Analysis System) considerando uma variância para cada quadrado e 

os efeitos fixos de período, processamento e tratamento, interação 

processamento*tratamento, além dos efeitos aleatórios animal dentro de quadrado e 

resíduo. A análise de variância considerou esquema fatorial 2x4 aplicando-se 

contrastes (PxC = demais dietas peletizadas vs controle e ExC = demais dietas 

extrusadas vs controle) como forma de verificar possíveis diferenças dos 

processamentos em relação às dietas controles (sem processamento). As estimativas 

dos contrastes foram calculadas somando-se as médias das dietas processadas 

menos 3 vezes a média da dieta controle (exemplo: PxC = A+B+C-3D, onde A, B e C 

representam as dietas contendo rolão de milho, capim-elefante e feno de Tifton 85 

peletizados; e D, o controle). 
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Após as análises dos contrastes, as dietas controles foram excluídas e novas 

análises foram realizadas. Os mesmos efeitos anteriormente descritos foram 

considerados, porém, utilizou-se esquema fatorial 2x3 (2 processamentos x 3 fontes 

de fibras) como forma de identificar possíveis diferenças entre os tratamentos 

submetidos ao processamento. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey, 

utilizando p<0,05 como referência para os valores significativos. 

 

 
6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

6.1 HIGIDEZ DOS ANIMAIS 

 

 

Todos os animais apresentaram-se hígidos durante a fase experimental, sem 

exibir alterações clínicas. É possível verificar os resultados dos hemogramas 

realizados durante os períodos de coleta de dados no APÊNDICE B. Os valores 

obtidos estão dentro do intervalo de referência sugeridos por Grondin e Dewitt (2010) 

não sendo observadas alterações hematológicas já que, segundo os mesmos autores, 

podem ser influenciadas por diversos fatores, dentre eles, raça, idade, gênero, 

treinamento, estado fisiológico, manejo durante a coleta, dentre outros. 

 

 

6.2 COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

 

 

Na Tabela 4 estão apresentados os resultados para as frequências das 

atividades comportamentais (%), do tempo de consumo (minutos) e do consumo 

hídrico (L kg-¹ MS). 

A comparação realizada através dos contrastes foram significativos para as 

frequências do tempo em pé (p<0,01), de alimentação (p<0,01), para o deslocamento 

(p<0,05) e para o tempo de ingestão da dieta (p<0,05). Os contrastes PxC e ExC 

mostraram maior frequência de alimentação (%) e do tempo de ingestão da dieta 
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(minutos) com menor frequência do tempo em pé (%) para o grupo controle em relação 

ao grupo que recebeu as dietas processadas. 

Para a frequência do deslocamento, o contraste ExC foi significativo (p<0,05), 

ou seja, os animais que receberam as dietas extrusadas apresentaram maior 

frequência de deslocamento (2,24%) em relação ao do grupo controle (0,86%). Para 

as demais variáveis os contrastes não acusaram diferenças (p>0,05) entre o grupo 

controle e as dietas peletizadas ou extrusadas. 

A análise de variância mostrou que entre as dietas processadas, as diferentes 

fontes de fibra e os tipos de processamento não proporcionaram (p>0,05) alterações 

nas variáveis avaliadas. 
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Tabela 4 - Frequência (%) das atividades comportamentais, consumo hídrico (L kg-¹ MS) e tempo de consumo das dietas (minutos) de pôneis alimentados com 
dietas completas processadas (peletizadas e extrusadas) produzidas com diferentes fontes de fibra (média±EP) 

(Continua) 

Atividade 
Tratamentos 

Proc.¹ Controle² 
Valor de p 

Valor de p dos Contrastes 
(Estimativas) 

Rolão de 
milho 

Capim-
elefante 

Feno de 
Tifton 85 

Trat. Proc Tr*Pr PxC ExC 

------------------------------------------------------------------------------------------------Em pé (%)------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Peletizado 72,34±2,84 75,33±2,84 75,23±3,27 73,97±2,28 59,58±3,84 

0,9484 0,7716 0,4299 
0,0009 
(44,56) 

0,0063 
(33,89) 

Extrusado 75,19±2,96 72,14±2,52 71,90±2,52 73,08±1,86 61,82±3,32 

Trat. 73,78±2,05 73,74±1,90 73,07±2,06  60,70±2,54 

----------------------------------------------------------------------------------------------Descanso (%)---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Peletizado 0,98±0,40 0,25±0,40 0,80±0,47 0,68±0,28 0,12±0,40 

0,4395 0,4293 0,5390 
0,2195 
(1,65) 

0,7112 
(0,48) 

Extrusado 0,16±0,43 0,25±0,36 0,74±0,36 0,38±0,22 0,25±0,36 

Trat. 0,57±0,29 0,25±0,27 0,77±0,30  0,18±0,27 

--------------------------------------------------------------------------------------------Alimentação (%)-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Peletizado 17,53±1,40 15,66±1,40 17,16±1,52 16,78±1,28 24,44±1,45 

0,1143 0,7516 0,1384 
0,0003 
(-23,84) 

0,0138 
(-13,75) 

Extrusado 16,25±2,62 17,26±2,55 19,60±2,55 17,70±2,48 22,12±2,66 

Trat. 16,89±1,49 16,46±1,45 18,38±1,48  23,28±1,51 

-------------------------------------------------------------------------------------------Deslocamento (%)------------------------------------------------------------------------------------------- 

Peletizado 0,99±0,45 0,86±0,45 1,67±0,53 1,17±0,28 2,22±0,48 

0,6947 0,2303 0,1597 
0,0792 
(-3,22) 

0,0277 
(4,20) 

Extrusado 2,02±0,91 2,98±0,84 1,73±0,84 2,24±0,77 0,86±0,78 

Trat. 1,50±0,51 1,92±0,48 1,70±0,50  1,54±0,46 

-----------------------------------------------------------------------------------------------Anormal (%)----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Peletizado 3,59±1,99 3,70±1,99 1,68±2,06 2,99±1,93 4,05±2,35 

0,3424 0,7859 0,3046 
0,4904 
(-3,24) 

0,1033 
(-6,20) 

Extrusado 2,05±1,74 2,45±1,66 2,35±1,66 2,29±1,59 4,46±1,90 

Trat. 2,82±1,32 3,08±1,30 2,02±1,32  4,25±1,50 

-------------------------------------------------------------------------------------------------Água (%)------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Peletizado 0,25±0,31 0,62±0,31 0,48±0,33 0,45±0,28 0,49±0,26 

0,3437 0,6386 0,7195 
0,9346 
(-0,04) 

0,0734 
(-0,97) 

Extrusado 0,24±0,24 0,37±0,21 0,25±0,21 0,28±0,17 0,62±0,25 

Trat. 0,24±0,19 0,49±0,19 0,36±0,19  0,56±0,18 

------------------------------------------------------------------------------------------------Outros (%)------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Peletizado 4,32±1,06 3,58±1,06 4,18±1,26 4,03±0,65 5,67±1,40 

0,7486 0,7471 0,7267 
0,3050 
(-5,22) 

0,1939 
(-6,69) 

Extrusado 5,06±1,31 4,56±1,11 3,44±1,11 4,35±0,73 6,62±1,39 

Trat. 4,69±0,84 4,07±0,77 3,81±0,84  6,14±0,99 
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(Conclusão) 

Atividade 
Tratamentos 

Proc.¹ Controle² 
Valor de p 

Valor de p dos Contrastes 
(Estimativas) 

Rolão de 
milho 

Capim-
elefante 

Feno de 
Tifton 85 

Trat. Proc Tr*Pr PxC ExC 

-----------------------------------------------------------------------------------Consumo hídrico (L kg-¹ MS) ------------------------------------------------------------------------------------ 

Peletizado 3,26±0,69 3,34±0,69 3,51±0,73 3,37±0,64 3,17±0,59 

0,5222 0,7743 0,7923 
0,5319 
(0,73) 

0,1065 
(1,97) 

Extrusado 3,53±0,54 3,31±0,48 3,95±0,48 3,60±0,41 2,90±0,41 

Trat. 3,40±0,44 3,33±0,42 3,73±0,44  3,03±0,36 

-----------------------------------------------------------------------------------Tempo de Ingestão (minutos) ----------------------------------------------------------------------------------- 

Peletizado 59,17±4,74 52,92±4,74 57,88±5,14 56,66±4,31 82,08±4,81 

0,1087 0,7376 0,1327 
0,0002 
(-78,96) 

0,0149 
(-44,27) 

Extrusado 54,94±9,01 58,38±8,77 66,67±8,77 59,99±8,55 74,17±8,95 

Trat. 57,05±5,09 55,65±4,98 62,28±5,08  78,13±5,08 

Fonte: FELTRE (2017) 
Legenda: ¹Média dos tratamentos processados; ²Sem processamento; Trat=efeito principal do tratamento; Proc.=efeito principal do processamento; 
Tr*Pr=Interação entre tratamento x processamento; Contrastes: PxC=demais dietas peletizadas vs controle; ExC=demais dietas extrusadas vs controle; 
Estimativas=resultado da equação A+B+C-3D, onde A, B e C representam as médias das dietas com rolão de milho, capim-elefante e feno de Tifton 85, 
respectivamente, e D a dieta controle. 
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Os resultados para frequência do tempo em pé e de alimentação corroboram 

os dados encontrados por Elia et al. (2010). Quando apenas a dieta completa 

peletizada foi fornecida, os animais passaram, em média, mais tempo em pé e menos 

tempo se alimentando, do que quando apenas a dieta de feno foi fornecida, onde os 

animais gastaram menos tempo em pé e mais tempo se alimentando. No presente 

trabalho, quando as dietas peletizadas e extrusadas foram fornecidas, os cavalos 

passaram menor frequência do tempo se alimentando (16,78 e 17,70%, 

respectivamente) e maior frequência do tempo em pé (73,97 e 73,08%). Quando a 

dieta controle (feno e concentrado fornecido separadamente) foi fornecida, os animais 

passaram maior frequência do tempo se alimentando (média de 23,28%) e menor 

frequência do tempo em pé (média de 60,7%). 

De Melo Rezende et al. (2006) avaliaram as atividade comportamentais de 

cavalos da raça Bretã e Percheron estabulados, sendo alimentados com volumoso e 

concentrado separadamente e observaram que, em média, os cavalos passaram 

6,7% do tempo se alimentando, frequência menor do que a observada no presente 

trabalho para o grupo controle. Os autores observaram também que os cavalos 

passaram em torno de 88,4% do tempo em pé, porém, para essa variável 

desconsiderou-se apenas o momento de alimentação e descanso (deitado). Além 

disso, os autores observaram que, em média, os cavalos passaram 0,84% do tempo 

se deslocando dentro da baia. 

Gordon et al. (2008) trabalharam com dietas semelhantes submetidas a 

diferentes processamentos obtendo produto final de diferentes dimensões e não 

observaram diferenças no tempo de consumo para o alimento peletizado (4 mm x 12-

20 mm) e extrusado (5 mm x 10-12 mm) os quais corroboram com os resultados 

encontrados no presente trabalho. Porém observaram que o alimento oval (19 mm x 

25-30 mm) proporcionou maior tempo de consumo, possivelmente devido à forma 

física do produto final que era consideravelmente maior que os demais. Os valores 

encontrados para tempo de ingestão da dieta peletizada (18,35 minutos), extrusada 

(19,82 minutos) e oval (22,94 minutos) foram inferiores quando comparados aos do 

presente trabalho (56,66 e 59,99 minutos para o produto peletizado e extrusado, 

respectivamente), possivelmente devido à maior forma física obtida (média de 43 e 54 

mm para o produto peletizado e extrusado, respectivamente). 

A maior preocupação do fornecimento de dietas completas e processadas para 

cavalos estabulados se refere à quantidade de água ingerida durante o dia e a redução 
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no tempo gasto para ingestão do alimento, com consequente aumento na ociosidade 

favorecendo o aparecimento de comportamentos anormais e estereotipados seguidos 

de problemas fisiológicos e emocionais. No presente trabalho a frequência dos 

comportamentos anormais, observados para as dietas completas processadas (média 

de 2,64%) não diferiu do grupo controle (média de 4,23%), sendo inferior à frequência 

de 14,86% encontrada por De Melo Rezende et al. (2006), indicando que o 

fornecimento das dietas três vezes ao dia bem como a adoção de práticas de 

enriquecimento ambiental podem ser benéficas para a saúde mental e digestiva de 

cavalos em baias. 

Alguns trabalhos demonstram que, quando pôneis são privados do contato 

físico com outros animais, comportamentos anormais como a mastigação de madeira 

e a coprofagia, podem ser devidos aos métodos de fornecimento da dieta restritos à 

horários pré-determinados, frustração e/ou tédio e não necessariamente às dietas 

peletizadas, como sugerem outros autores (HEDIGER, 1955; SCHURG et al., 1978; 

RALSTON, 1986).  

Os padrões de ingestão de água por cavalos são alterados pela fonte e 

disponibilidade de água e pela idade, tipo de trabalho realizado e estádio fisiológico 

do animal, bem como são inversamente proporcionais à quantidade de água presente 

na dieta (NRC, 2007; MARTIN-ROSSET, 2015). No presente trabalho os cavalos 

submetidos às dietas processadas ingeriram água em torno de 3,49 L kg-¹ MS, o qual 

está acima dos valores para cavalos em manutenção recomendados pelo NRC (2007) 

que variam de 2 a 3 L kg-¹ MS de água, aproximadamente 5% do peso corporal. Além 

disso, o valor médio da frequência de ingestão de água de 0,37% (aproximadamente 

5,26 minutos) para o grupo que recebeu as dietas processadas, está dentro dos 

valores obtidos por Nyman e Dahlborn (2001) de 3 a 15 minutos diários para cavalos 

castrados, independente da estrutura de fornecimento. 
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6.3 PARÂMETROS SANGUÍNEOS 

 

 

6.3.1 Resposta glicêmica e insulinêmica pós prandial 

 

 

A concentração de glicose variou de 73,3 a 98,2 mg dL-¹ e a insulina de 9,3 a 

136,7 µUI mL-¹ no jejum e pós prandiais, respectivamente. Essas concentrações estão 

de acordo com os limites considerados normais para a espécie equina. 

As concentrações de glicose e insulina no sangue durante o jejum, podem 

variar de 60 a 90 mg dL-¹ e de 5 a 20 µUI mL-¹, respectivamente (ANDERSON, 1997; 

RALSTON, 2002). As concentrações pós-prandiais, após o fornecimento de dietas 

contendo maiores quantidades de carboidratos solúveis, ou alimentos processados 

resultam em picos de glicose que variam de 70 a 220 mg dL-¹ em 60 a 120 minutos 

após o fornecimento da dieta. Os picos de insulina podem atingir valores acima de 

190 µUI mL-¹ em 120 minutos após a refeição dependendo do tipo de alimento, 

condição corporal, estágio fisiológico e raça (JEFFCOTT et al., 1986; SMYTH et al., 

1989; WILLIAMS et al., 2001). 

Na Tabela 5 estão apresentados os resultados de área abaixo da curva de 

glicose (AAC-G; mg dL-¹ h-¹) e de insulina (AAC-In; µUI mL-¹ h-¹). A comparação 

realizada através dos contrastes foi significativa para AAC-G e AAC-In (p<0,05). Os 

contrastes PxC e ExC mostraram que a AAC, tanto de glicose quanto de insulina, foi 

maior para o grupo que recebeu as dietas processadas em relação ao grupo controle. 

Esses resultados corroboram com Smyth et al. (1989) e Williams et al. (2001), 

os quais afirmam que menores respostas glicêmicas e insulinêmicas são observadas 

quando os animais são alimentados com forragem. Além disso, Hoekstra et al. (1999) 

observaram maior índice glicêmico e AAC de glicose para o milho floculado em relação 

ao milho quebrado e moído para uma mesma quantidade de amido (2 g kg-¹ refeição-

¹). Esse resultado sugere que a maior resposta glicêmica é um reflexo das mudanças 

na digestibilidade do amido pré-cecal pelo processamento térmico do milho. 

A análise de variância mostrou que, entre as dietas processadas, as diferentes 

fontes de fibras (tratamentos) não proporcionaram (p>0,05) alterações na AAC-G. 

Porém, foi possível verificar interferência desse fator (p<0,05) nos valores de AAC-In. 

Além disso, foi possível identificar diferenças (p<0,05) de acordo com os tipos de 
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processamento, ou seja, o grupo peletizado apresentou maior AAC de glicose e 

insulina (365,11 mg dL-¹ h-¹ e 446,17 µUI mL-¹ h-¹, respectivamente) em relação ao 

grupo extrusado (325,73 mg dL-¹ h-¹ e 219,73 µUI mL-¹ h-¹, respectivamente). Não foi 

observado efeito interativo de tratamento*processamento para as variáveis avaliadas 

(p>0,05). 
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Tabela 5 - Área abaixo da curva de glicose (mg dL-¹ h-¹) e insulina (µUI mL-¹ h-¹) de pôneis alimentados com dietas completas processadas (peletizadas e 
extrusadas) produzidas com diferentes fontes de fibra (média±EP) 

 Fontes de Fibra (Tratamentos) 
Proc.¹ Controle² 

Valor de p 
Valor de p dos 

Contrastes 
(Estimativas) 

 
Rolão de 

milho 
Capim-
elefante 

Feno de 
Tifton 85 

Trat. Proc Tr*Pr PxC ExC 

--------------------------------------------------------------------------------------------------Glicose-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Peletizado 389,12±15,15 345,37±15,15 360,84±16,69 365,11±13,43A 338,13±15,86 

0,0637 0,0305 0,2778 
0,0178 
(76,72) 

0,0392 
(64,60) 

Extrusado 330,81±10,74 319,62±9,05 326,75±9,05 325,73±5,57B 304,50±8,31 

Trat. 359,97±9,28 332,50±8,82 343,80±9,49  321,31±8,95 

--------------------------------------------------------------------------------------------------Insulina-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Peletizado 568,59±83,23 380,61±78,40 389,31±83,24 446,17±74,25A 289,54±79,58 

0,0466 0,0364 0,1609 
0,0108 

(428,61) 
0,0369 

(325,84) 
Extrusado 242,60±55,22 167,70±48,48 248,89±48,48 219,73±40,11B 112,11±54,66 

Trat. 405,59± 50,16a 274,16±46,09b 319,10±48,16ab  200,83±48,27 

Fonte: FELTRE (2017) 
Legenda: ¹Média dos tratamentos processados; ²Sem processamento; Trat.=Efeito Principal do Tratamento; Proc.=Efeito Principal do Processamento; 
Tr*Pr=Interação entre tratamento x processamento; Contrastes: PxC=demais dietas peletizadas vs controle; ExC=demais dietas extrusadas vs controle; 
Estimativas=resultado da equação A+B+C-3D, onde A, B e C representam as médias das dietas com rolão de milho, capim-elefante e feno de Tifton 85, 
respectivamente, e D a dieta controle; Letras maiúsculas na coluna e minúsculas na linha diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
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A Figura 3 ilustra a influência das fontes de fibra na AAC-In, comparando-se as 

médias entre as dietas que sofreram algum processamento. As médias do grupo 

controle foram inseridas para comparação visual como opção de análise estatística. 

 

Figura 3 - Área abaixo da curva de glicose (mg dL-¹ h-¹) e insulina (µUI mL-¹ h-¹) de pôneis alimentados 
com dietas completas produzidas com diferentes fontes de fibra (média±erro padrão) 

 
Fonte: FELTRE (2017) 
Legenda: Letras maiúsculas diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Os grupos que utilizaram o rolão de milho e capim-elefante desidratado como 

fonte de fibra para a fabricação das dietas, apresentaram, respectivamente, maior 

(359,97 mg dL-¹ h-¹) e menor (332,50 mg dL-¹ h-¹) AAC de glicose e insulina (Tabela 

5). O grupo que utilizou feno de Tifton 85 assumiu valor intermediário tanto para AAC-

G (343,80 mg dL-¹ h-¹) quanto para AAC-In (319,10 µUI mL-¹ h-¹). Essas diferenças 

podem estar relacionadas à quantidade de amido e CNE que, na dieta de rolão de 

milho, apresentou maiores valores em relação às demais. 

A Figura 4 ilustra as médias obtidas para AAC de glicose e insulina entre os 

grupos das dietas processadas. As médias do grupo controle foram inseridas apenas 

para comparação visual como opção de análise estatística. 
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Figura 4 - Área abaixo da curva de glicose (mg dL-¹ h-¹) e insulina (µUI mL-¹ h-¹) de pôneis alimentados 
com dietas completas peletizadas e extrusadas (média±erro padrão) 

 
Fonte: FELTRE (2017) 
Legenda: Letras diferentes minúsculas comparam AAC-G e maiúsculas, AAC-In pelo teste de Tukey a 
5% de probabilidade. 

 

O produto peletizado proporcionou, em média, maior AAC-G (365,11 mg dL-¹ h-

¹) e AAC-In (446,17 µUI mL-¹ h-¹) em relação ao produto extrusado (325,73 mg dL-¹ h-

¹ e 219,73 µUI mL-¹ h-¹, respectivamente para AAC-G e AAC-In). Porém, esses 

resultados vão de encontro aos resultados obtidos na literatura, já que quanto maior 

o grau de processamento do alimento, mais susceptíveis ficam os nutrientes à 

digestão enzimática e microbiana (HOEKSTRA et al., 1999; JULLIAND et al., 2006; 

KLEIN, 2009), com maiores resultados de resposta glicêmica e insulinêmica 

(GOBESSO et al., 2008). 

Gobesso et al. (2008) avaliaram a substituição de milho por sorgo (ambos 

triturados ou extrusados) na resposta glicêmica e insulinêmica, bem como as 

respectivas AAC e observaram maiores respostas quando as dietas extrusadas foram 

fornecidas.  

Esses resultados demonstram que, nas condições em que o experimento foi 

realizado (maior tamanho da fibra na massa) e nas configurações utilizadas nos 

equipamentos (peletizadora e extrusora), representam novas informações com 

relação ao processamento de dietas completas para equinos.  

Lewis (2000) sugere que o aquecimento e a moagem suficientes para 

desintegrar o grão de milho e sua estrutura granular aumentam a quantidade de amido 

digerido no intestino delgado dos equinos. Porém, Potter et al. (1992) afirmaram que 
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o processamento tem pequeno efeito sobre a digestibilidade em todo o trato 

gastrintestinal dos equinos, mas pode ser diferenciado dependendo do local de 

digestão de determinados nutrientes. 

Vervuert e Coenen (2005) sugerem que alterações ou melhora na resposta 

glicêmica dependem da quantidade de amido consumido. Potter et al. (1992) 

recomendaram que a ingestão máxima de amido seja de 3,5 a 4 g kg-¹ de peso por 

refeição (aproximadamente 0,4% do peso corporal por refeição) para não ocorrer 

sobrecarga da função enzimática no intestino delgado com consequente fermentação 

do amido no intestino grosso. No presente trabalho, a quantidade de amido variou de 

0,8 a 1,26 g kg-¹ por refeição (0,08 a 0,13% do peso corporal por refeição), estando 

dentro dos limites recomendados pelos autores, sem causar maiores danos 

fermentativos aos animais. 

O conceito de índice glicêmico foi desenvolvido na nutrição como tentativa de 

caracterizar os alimentos de acordo com sua resposta glicêmica pós-prandial ao invés 

de utilizar apenas a composição química. Esse índice, ou seja, a capacidade que o 

carboidrato contido em um alimento tem em aumentar a glicemia é calculada como 

sendo a relação entre área sob a curva de glicose produzida por uma quantidade de 

carboidrato (geralmente 50 g) no alimento testado e a área produzida pela mesma 

quantidade de carboidrato (50 g) de uma fonte padrão, usualmente pão branco ou 

glicose, multiplicado por 100. Ou seja, para uma mesma quantidade de alimento 

padrão, quanto maior a área sob a curva, maior será seu índice glicêmico (JENKINS 

et al., 1981). 

Uma possível explicação para a menor resposta glicêmica e insulinêmica do 

produto extrusado é que, nas condições em que foi realizada (90 a 120ºC), a extrusão 

não foi suficiente para romper as estruturas dos grânulos de amido bem como da 

parede celular e expor o conteúdo à digestão no intestino delgado. Segundo Menezes 

e Lajolo (2002) a integridade da parede celular exerce importante função na utilização 

do amido, atuando como barreira física que dificulta o entumescimento, a completa 

geleificação dos grânulos e a ação das enzimas digestivas sobre o amido. Segundo 

Julliand et al. (2006) quando a temperatura foi aumentada de 83ºC para 140ºC, a 

quantidade de carboidratos rapidamente digestíveis aumentou de 54,2 para 65,0% 

para o milho e de 30,3 para 47,8% para a cevada. 

Gordon et al. (2008) avaliaram três dietas semelhantes quimicamente, porém, 

submetidas a diferentes processamentos e, diante dos resultados, os autores 
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concluíram que a extrusão não pareceu retardar a digestão, aumentar a absorção de 

nutrientes, nem produzir resposta glicêmica diferente do oval e o peletizado. Além 

disso, a natureza das moléculas de amido (principalmente dentro da fibra) pode não 

ter sido afetada pela extrusão de forma a afetar sua absorção. 

Outro ponto importante que pode estar relacionado com os resultados 

apresentados é o tempo médio de retenção (TMR) da dieta. Cabrera (1995) reportou 

maiores TMR quando dietas mistas foram oferecidas na forma peletizada comparada 

com os ingredientes brutos. Drogoul et al. (2001) postularam que quanto maior a 

proporção de feno na dieta, maior é a velocidade de passagem pelo trato 

gastrintestinal, consequentemente, menor TMR. Os autores observaram que o 

fornecimento da dieta moída e peletizada apresentou maior tempo de retenção, 

principalmente no cólon (80%), quando comparado com a dieta picada. Segundo De 

Fombelle et al. (2001) partículas finas fluem mais rapidamente pelo ceco, porém, 

permanecem por mais tempo no cólon. Nas condições em que o presente trabalho foi 

realizado, a dieta extrusada apresentou maior tamanho de fibra em relação ao produto 

peletizado (item 5.4). Com isso sugere-se que a dieta extrusada pode ter passado 

pelo trato gastrintestinal mais rapidamente em relação à dieta peletizada, com menor 

tempo de ação enzimática sobre o amido no intestino delgado. 

Outra possibilidade está relacionada à existência de microbiota abundante 

envolvida na fermentação estomacal, com possível desaparecimento do amido nesse 

compartimento, podendo chegar de 23 a 27% para o milho, 65 a 70% para a cevada 

(DE FOMBELLE et al., 2003) com produção de ácido láctico, o qual não é absorvido 

como glicose. Além disso, alguns estudos sugerem que a expansão ou a peletização 

aumentam significativamente o desaparecimento do amido no estômago comparado 

com o alimento moído (JULLIAND et al., 2006). Assim, a menor resposta glicêmica 

observada para o produto extrusado pode ser devido ao maior desaparecimento dos 

carboidratos hidrolisáveis no estômago em relação ao produto peletizado. 

 

 

6.3.2 Metabolismo lipídico 

 

 

As concentrações de colesterol total (CT), lipoproteína de alta densidade 

(HDLc) e lipoproteína de baixa densidade (LDLc), lipoproteína de muito baixa 
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densidade (VLDLc) e triglicérides (TG) apresentaram-se dentro dos limites 

considerados normais para a espécie equina, segundo Watson et al. (1991), Bruss 

(2008) e Gobesso et al. (2011). 

Na Tabela 6 são apresentados os resultados para as concentrações (mg dL-¹) 

de lipídios no soro de equinos em jejum. A comparação realizada através dos 

contrastes (PxC e ExC) foi significativa (p<0,05) para as concentrações de CT, sendo 

que o grupo que recebeu a dieta peletizada apresentou menor concentração (99,53 

mg dL-¹) em relação ao grupo controle (113,50 mg dL-¹).  

Considerando que os cavalos ingerem o alimento em pequenas porções 

distribuídas ao longo do dia e da noite (DITTRICH et al., 2010), é possível inferir que 

os animais do grupo controle levaram mais tempo para ingerir a dieta de feno e 

concentrado (82,08 minutos) fornecidos separadamente, distribuindo essa ingestão 

ao longo do período noturno com liberação constante de bile para digestão do alimento 

e consequente aumento nas concentrações de CT em relação ao grupo que recebeu 

a dieta peletizada, o qual ingeriu a dieta em menor tempo (56,66 minutos) e sem 

intercalar com períodos de descanso. 

Aproximadamente 30% do colesterol é proveniente da dieta e 70% tem origem 

metabólica, sendo o aumento na produção de bile a contribuição direta para o 

aumento das concentrações no sangue, uma vez que é necessária para a digestão e 

absorção de lipídios. No cavalo, a ausência de vesícula biliar resulta em constante 

liberação de bile pelo fígado (MARCHELLO et al., 2000). 

Na análise de variância, a comparação feita entre as dietas processadas 

mostrou que houve efeito interativo (p<0,05) tratamento*processamento para as 

concentrações de TG e VLDLc. Foi possível observar que para a dieta composta por 

feno de Tifton 85 extrusada apresentou maiores concentrações de TG e VLDL em 

relação à dieta contendo rolão de milho. Porém, ambas não diferiram da dieta com 

capim-elefante. Para as demais variáveis avaliadas, não foi observado efeito das 

fontes de fibra e dos tipos de processamento (p>0,05).  

Segundo Haagsman e Golde (1984), o TG é fonte de energia extra-hepática, 

sendo a maior forma de armazenamento de energia química de alimentos ingeridos 

acima da exigência imediata dos organismos. Quando o animal se encontra em jejum, 

ocorre estímulo para a secreção da VLDL pelo fígado e consequente mobilização de 

gordura do tecido adiposo na forma de TG para a produção de energia. No presente 

trabalho, a coleta foi realizada em condição de jejum e, os animais que receberam a 
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dieta com feno de Tifton 85 extrusada, secretaram mais VLDL com maior mobilização 

de TG para produção de energia, em relação aos demais tratamentos. Esse resultado 

pode estar relacionado à melhor digestibilidade da dieta contendo feno de Tifton 85 

(item 6.5), a qual possivelmente apresentou rápido aproveitamento dos nutrientes. 

Porém, os resultados obtidos para leptina (item 6.3.3) mostram que todas as dietas 

foram capazes de manter a homeostase sem causar alterações metabólicas graves 

aos animais. 
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Tabela 6 - Concentração de lipídios (mg dL-¹) no soro de pôneis alimentados com dietas completas processadas (peletizadas e extrusadas) produzidas com 
diferentes fontes de fibra (média±EP) 

 Fontes de Fibra (Tratamentos) 
Proc.¹ Controle² 

Valor de p 
Valor de p dos 

Contrastes 
(Estimativas) 

 
Rolão de 

milho 
Capim-elefante 

Feno de 
Tifton 85 

Trat. Proc Tr*Pr PxC ExC 

--------------------------------------------------------------------------------------------Colesterol total---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Peletizado 99,25±5,94 98,50±5,94 100,84±6,70 99,53±5,04 113,50±5,44 

0,8541 0,3503 0,9415 
0,0349 
(-40,00) 

0,2567 
(-20,19) 

Extrusado 104,73±6,69 107,00±5,93 108,25±5,93 106,66±5,03 113,75±6,33 

Trat. 101,99±4,47 102,75±4,20 104,54±4,47  113,63±4,17 

---------------------------------------------------------------------------------------------Triglicérides----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Peletizado 30,63±4,06 25,25±4,06 23,37±4,61 26,42±3,37 31,25±4,26 

0,5959 0,9413 0,0401 
0,2986 
(-16,25) 

0,7779 
(-4,32) 

Extrusado 19,16±4,60b 26,00±4,05ab 33,00±4,05a 26,05±3,36 28,63±4,26 

Trat. 24,89±3,07 25,63±2,86 28,19±3,07  29,94±3,02 

---------------------------------------------------------------------------------------------------HDLc----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Peletizado 53,00±3,06 54,50±3,06 53,46±3,30 53,65±2,81 59,50±2,46 

0,3224 0,2974 0,3882 
0,1056 
(-15,06) 

0,4514 
(-6,73) 

Extrusado 54,52±1,87 56,75±1,57 59,75±1,57 57,01±0,97 59,25±2,52 

Trat. 53,76±1,79 55,63±1,72 56,60±1,83  59,38±1,76 

---------------------------------------------------------------------------------------------------LDLc----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Peletizado 29,25±1,65 28,00±1,65 31,25±1,95 29,50±1,01 32,75±1,72 

0,3759 0,5805 0,7885 
0,1205 
(-9,81) 

0,7929 
(-1,58) 

Extrusado 31,67±1,95 29,00±1,65 30,75±1,65 30,33±1,01 31,00±1,68 

Trat. 30,25±1,28 28,50±1,17 31,00±1,28  31,88±1,20 

---------------------------------------------------------------------------------------------------VLDLc--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Peletizado 6,13±0,81 5,05±0,81 4,67±0,92 5,28±0,67 6,25±0,85 

0,5959 0,9413 0,0401 
0,2986 
(-3,25) 

0,7779 
(-0,86) 

Extrusado 3,83±0,92b 5,20±0,81ab 6,60±0,81a 5,21±0,67 5,73±0,85 

Trat. 4,98±0,61 5,13±0,57 5,64±0,61  5,99±0,60 

Fonte: FELTRE (2017) 
Legenda: ¹Média dos tratamentos processados; ²Sem processamento; Trat.=Efeito Principal do Tratamento; Proc.=Efeito Principal do Processamento; 

Tr*Pr=Interação entre tratamento x processamento; HDLc=High Density Lipoprotein; LDLc=Low Density Lipoprotein; VLDLc=Very Low Density Lipoprotein; 
Contrastes: PxC=demais dietas peletizadas vs controle; ExC=demais dietas extrusadas vs controle; Estimativas=resultado da equação A+B+C-3D, onde A, B 
e C representam as médias das dietas com rolão de milho, capim-elefante e feno de Tifton 85, respectivamente, e D a dieta controle; Letras minúsculas na 
linha diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
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As Figuras Figura 5 e Figura 6 ilustram os resultados da interação 

tratamento*processamento para as concentrações de TG e VLDLc, comparando-se 

as médias entre as dietas que sofreram algum processamento. As médias do grupo 

controle foram inseridas apenas para comparação visual como opção de análise 

estatística. 

 

Figura 5 - Desdobramento da interação tratamento*processamento para as concentrações de VLDLc 
(mg dL-¹; média±erro padrão) 

 
Fonte: FELTRE (2017) 
Legenda: Letras minúsculas para os tipos de fibra diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 

 

Figura 6 - Desdobramento da interação tratamento*processamento para as concentrações de 
triglicérides (mg dL-¹; média±erro padrão) 

 

Fonte: FELTRE (2017) 

b

ab

a

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Peletizado Extrusado

C
o

n
c
e
n

tr
a
ç
ã
o

 (
m

g
 d

L
- ¹
)

Rolão de milho Capim-elefante Feno de Tifton 85 Controle

b

ab

a

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Peletizado Extrusado

C
o

n
c
e
n

tr
a
ç
ã
o

 (
m

g
 d

L
- ¹
)

Rolão de milho Capim-elefante Feno de Tifton 85 Controle



80 

Legenda: Letras minúsculas para os tipos de fibra diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 

 

Fatores como raça, sexo, tipo de dieta, estádio fisiológico, escore de condição 

corporal, dentre outras, imprimem variações nas concentrações de lipídios no sangue 

de equinos. Nazifi et al. (2005) avaliaram as concentrações lipídicas e de lipoproteínas 

em 50 Caspian Miniature Horses saudáveis em diferentes idades e gêneros e 

observaram que os valores foram semelhantes para machos e fêmeas. Porém, a 

idade influenciou em todos os parâmetros avaliados, sendo que os animais mais 

velhos (acima de 5 anos) apresentaram concentrações mais altas em relação aos 

mais jovens (1,5 a 3 anos). 

Burlikowska et al. (2015) compararam os parâmetros hematológicos e 

bioquímicos em cavalos utilizados para o esporte e recreação e não observaram 

diferenças nas concentrações de colesterol total (87,3 mg dL-¹), triglicérides (23,89 mg 

dL-¹) e LDL (32,82 mg dL-¹), sendo que a HDL foi maior em cavalos de salto (54,44 mg 

dL-¹) em relação aos de recreação (50,20 mg dL-¹). 

A anatomia fisiológica do intestino grosso de equinos apresenta microbiota que 

possibilita o aproveitamento dos carboidratos estruturais presentes na parede celular 

das forrageiras, com liberação de açúcares solúveis que são fermentados e reduzidos 

a ácidos graxos de cadeia curta (acético, propiônico e butírico) absorvidos no sangue 

portal, sendo conduzidos até o fígado e utilizados para a síntese de glicose ou gordura, 

ou metabolizados a adenosina trifosfato (ATP) utilizados como suprimento de energia 

(WOLTER, 1972; MEYERS, 1989; MEYER, 1995). No presente trabalho, as 

concentrações de AGCC nas fezes (item 6.4.1) não foram alteradas pelos diferentes 

tipos de dietas, sugerindo não interferir nos parâmetros lipídicos dos equinos. 

As concentrações de lipídios no sangue podem ser alteradas de acordo com a 

quantidade de gordura presente na dieta. Marchello et al. (2000) avaliaram mudanças 

na composição das lipoproteínas em cavalos alimentados com dietas de alto teor de 

gordura (aproximadamente 7% de óleo de milho) e observaram que as concentrações 

dos lipídios totais aumentaram nos cavalos suplementados. Porém, a subsequente 

diminuição após algumas semanas, levou os autores a concluírem que os animais 

conseguiram se adaptar à dieta com óleo devido à melhora na atividade da 

lipoproteína lipase, já que o peso dos animais permaneceu sem alterações.  

Gobesso et al. (2011) avaliaram a inclusão de diferentes fontes de óleo vegetal 

(aproximadamente 5% da dieta) na concentração plasmática de colesterol total, 



81 

triglicérides, LDLc, HDLc e VLDLc em cavalos em jejum e não observaram diferenças 

nas variáveis avaliadas, de acordo, portanto, com os dados encontrados no presente 

trabalho, o qual utilizou 3,3% de óleo de soja na dieta. 

 

 

6.3.3 Leptina 

 

 

Na Tabela 7 estão apresentados os resultados das concentrações (ng mL-¹) de 

leptina no soro de equinos. A comparação realizada através dos contrastes não foi 

significativa (p>0,05) e, portanto, as concentrações de leptina do grupo controle foram 

semelhantes àquelas encontradas para o grupo que recebeu as dietas processadas. 

A análise de variância mostrou que, entre as dietas processadas, as diferentes fontes 

de fibra e os tipos de processamentos não interferiram nas concentrações de leptina 

(p>0,05).  
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Tabela 7 - Concentração de leptina (ng mL-¹) no soro de pôneis alimentados com dietas completas processadas (peletizadas e extrusadas) produzidas com 
diferentes fontes de fibra (média±EP) 

 Fontes de Fibra (Tratamentos) 
Proc.¹ Controle² 

Valor de p 
Valor de p dos 

Contrastes 
(Estimativas) 

 
Rolão de 

milho 
Capim-
elefante 

Feno de 
Tifton 85 

Trat. Proc Tr*Pr PxC ExC 

Peletizado 0,90±0,37 1,00±0,37 1,37±0,44 1,09±0,23 1,08±0,18 

0,9968 0,5512 0,4599 
0,9628 
(0,06) 

0,2844 
(1,37) 

Extrusado 1,51±0,44 1,40±0,37 0,98±0,37 1,30±0,23 0,83±0,18 

Trat. 1,21±0,29 1,20±0,26 1,17±0,29  0,95±0,25 

Fonte: FELTRE (2017). 
Legenda: ¹Média dos tratamentos processados; ²Sem processamento; Trat.=Efeito Principal do Tratamento; Proc.=Efeito Principal do Processamento; 
Tr*Pr=Interação entre tratamento x processamento; Contrastes: PxC=demais dietas peletizadas vs controle; ExC=demais dietas extrusadas vs controle; 
Estimativas=resultado da equação A+B+C-3D, onde A, B e C representam as médias das dietas com rolão de milho, capim-elefante e feno de Tifton 85, 
respectivamente, e D a dieta controle. 
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A leptina atua como informante do cérebro, se os estoques de energia no 

organismo em forma de gordura estão adequados, tendo o hipotálamo como 

mediador. Alguns trabalhos tem fornecido evidências de que a leptina é um importante 

indicador endócrino de massa adiposa e status nutricional, bem como um importante 

regulador de vários aspectos da ingestão de alimentos, crescimento, metabolismo e 

reprodução. O efeito das refeições normais tem pouco impacto sobre seu nível sérico, 

sugerindo que sua atividade no controle energético e saciedade se deem mais a médio 

e longo prazos (NEGRÃO; LICINIO, 2000; BUFF et al., 2002). No presente trabalho 

foi adotado rotina de arraçoamento comum no dia-a-dia da propriedade, podendo ser 

o motivo pelo qual não foram observadas diferenças nas concentrações de leptina. 

Buff et al. (2002) avaliaram as correlações entre concentrações de leptina de 

acordo com a idade e o gênero e observaram que garanhões e cavalos castrados 

apresentaram maior concentração de leptina (3,5 e 3,4 ng mL-¹, respectivamente) em 

relação às fêmeas (1,85 ng mL-¹). Além disso, os animais mais velhos apresentaram 

tendência a ter maiores concentrações de leptina em relação aos mais novos, sendo 

de 2,38; 2,64; 2,93 e 3,67 ng mL-¹, respectivamente para os animais com 2, 2-4, 5-12 

e acima de 12 anos. Gordon et al. (2007) avaliaram as concentrações de leptina 

plasmática em cavalos exercitados ou não e observaram correlação positiva entre a 

porcentagem de gordura e as concentrações de leptina no sangue. Os resultados 

obtidos para os cavalos exercitados foram de 1,0±0.6 versus 4,4±2.4 ng mL-¹ para os 

cavalos que não foram. 

No presente trabalho, os valores encontrados para concentração de leptina 

permaneceram intermediários aos encontrados na literatura para cavalos saudáveis. 

Porém, mais trabalhos devem ser desenvolvidos a fim de padronizar metodologias e 

valores de referência para equinos. 

 

 

6.3.4 Fator de necrose tumoral alfa 

 

 

Na Tabela 8 estão apresentados os resultados das concentrações (pg mL-¹) de 

fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) no soro de equinos. A comparação realizada 

através dos contrastes não foi significativa (p>0,05). Com isso, os resultados obtidos 

para o grupo controle (volumoso e concentrado fornecidos separadamente) 
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apresentam as mesmas concentrações de TNF-α que o grupo que recebeu as dietas 

processadas (peletizadas ou extrusadas). Na análise de variância foi possível 

observar que, entre as dietas processadas, as diferentes fontes de fibra e os tipos de 

processamentos não interferiram nas concentrações de TNF-α (p>0,05).  

Existe na literatura considerável variação tanto nas técnicas utilizadas quanto 

nas concentrações de TNF-α obtidas em soro de equinos saudáveis. Os valores 

médios variam de não detectáveis (<3 pg mL-¹) a valores próximos a 84.000 pg mL-¹ 

(MORRIS et al., 1990; LAVOIE-LAMOREUX et al., 2010). 
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Tabela 8 - Concentração sérica de fator de necrose tumoral alfa (TNF-α; pg mL-¹) de pôneis alimentados com dietas completas processadas (peletizadas e 
extrusadas) produzidas com diferentes fontes de fibra (média±EP) 

 Fontes de Fibra (Tratamentos) 
Proc.¹ Controle² 

Valor de p 
Valor de p dos 

Contrastes 
(Estimativas) 

 
Rolão de 

milho 
Capim-
elefante 

Feno de 
Tifton 85 

Trat. Proc Tr*Pr PxC ExC 

Peletizado 19,23±25,65 23,18±25,64 41,77±29,38 28,06±23,44 41,03±28,43 

0,6741 0,6770 0,3458 
0,4040 
(-44,14) 

0,1470 
(65,22) 

Extrusado 58,48±24,15 31,65±22,32 35,38±22,32 41,84±20,44 18,78±23,69 

Trat. 38,86±17,61 27,41±17,00 38,57±18,45  29,90±18,51 

Fonte: FELTRE (2017). 
Legenda: ¹Média dos tratamentos processados; ²Sem processamento; Trat.=Efeito Principal do Tratamento; Proc.=Efeito Principal do Processamento; 
Tr*Pr=Interação entre tratamento x processamento; Contrastes: PxC=demais dietas peletizadas vs controle; ExC=demais dietas extrusadas vs controle; 
Estimativas=resultado da equação A+B+C-3D, onde A, B e C representam as médias das dietas com rolão de milho, capim-elefante e feno de Tifton 85, 
respectivamente, e D a dieta controle. 

 

 

8
5

 

 



86 

Campebell et al. (2007) avaliaram o efeito da infusão de lipopolissacarídeo de 

E. coli em equinos tratados previamente com anti-inflamatórios e observaram que o 

grupo controle apresentou concentração média de TNF-α de 21,6 pg mL-¹. Morris et 

al. (1990) avaliaram as correlações clínicas e dados laboratoriais com a atividade 

sérica do TNF-α em cavalos com endotoxemia induzida e, para o grupo controle, os 

valores obtidos ficaram abaixo do nível de detecção do teste (5 pg mL-¹). Por sua vez, 

Vick et al. (2007) avaliaram as correlações entre citocinas inflamatórias, obesidade e 

sensibilidade à insulina em 60 cavalos e obtiveram valores para concentração de TNF-

α que variaram de 156 a 5.000 pg mL-¹, ao passo que Lavoie-Lamoreux et al. (2010) 

encontraram valores médios de 105,2 pg mL-¹ para cavalos saudáveis, sendo que 

esses valores estão acima dos encontrados no presente trabalho. 

Equinos alimentados com dietas alto teor de amido podem apresentar 

capacidade de digestão reduzida e, o amido remanescente, fermentado no intestino 

grosso resultando em acidificação da digesta devido ao aumento na produção de 

ácidos graxos de cadeia curta e ácido láctico (ZEYNER et al., 2004). Essa digesta 

ácida pode irritar ou mesmo degenerar o epitélio intestinal, além de promover morte 

de bactérias Gram-negativas com a liberação de endotoxinas que, se absorvidas, 

produzem quadro clínico de endotoxemia (MOORE et al., 1979; KRUEGER et al., 

1986). 

Uma vez na cavidade peritoneal, a endotoxina age como um sinalizador de 

lesão intra-abdominal. Macrófagos peritoneais e células mesoteliais respondem 

rapidamente à endotoxina por meio da secreção de uma variedade de mediadores 

pró-inflamatórios, incluindo o TNF-α e interleucinas-6 (IL-6) (BARTON; COLLATOS, 

1999). 

O TNF-α atua também como controlador da transcrição da leptina, inibidor da 

diferenciação do adipócito com redução na capacidade de armazenamento de lipídios, 

na mobilização de lipídios, dentre outros. Em indivíduos não obesos, esses efeitos 

podem promover a disponibilidade de energia, porém, em obesos, a hiperlipidemia e 

lipotoxididade é exacerbada (RADIN et al., 2009). Assim é possível inferir que no 

presente trabalho os resultados encontrados para leptina são consistentes com os de 

TNF-α, já que não foram observadas alterações para esses dois parâmetros. 

Segundo Morris et al. (1990), o TNF-α é um importante mediador da 

endotoxemia em equinos, podendo ser observado sinais de depressão, dor abdominal 

leve a moderada, taquicardia e febre, com leucopenia seguida de leucocitose. No 
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presente trabalho, além de não se observar efeito estatístico nas concentrações dessa 

citocina, é possível concluir também que as dietas não prejudicaram a higidez dos 

animais, já que não apresentaram nenhum sinal clínico citado acima durante o período 

experimental. 

É importante ressaltar que o TNF-α é uma citocina pró-inflamatória que pode 

ser produzida por vários estímulos como vírus, fungos e pela porção de 

lipopolissacarídeos das bactérias Gram-negativas. Durante o período experimental, 

fatores de alteração dessa citocina foram controlados, sendo possível atribuir os 

resultados ao tipo de dieta fornecida. Porém, mais pesquisas devem ser realizadas 

para determinar faixas seguras de concentração de TNF-α no soro de equinos, bem 

como padronizar técnicas para sua determinação. 

 

 

6.4 PARÂMETROS FECAIS 

 

 

6.4.1 Ácidos graxos de cadeia curta e ácido láctico 

 

 

Na Tabela 9 estão apresentados os resultados das concentrações (mM) de 

ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) e ácido láctico nas fezes de equinos. A 

comparação realizada através dos contrastes não foi significativa (p>0,05), mostrando 

que as concentrações de AGCC e ácido láctico entre o grupo controle e o grupo que 

recebeu as dietas processadas foram semelhantes. 

A análise de variância mostrou que, entre as dietas processadas, as diferentes 

fontes de fibra (tratamentos) e os tipos de processamentos não interferiram (p>0,05) 

nas concentrações dos AGCC. Porém, foi possível observar interferência (p<0,05) do 

processamento nas concentrações de ácido láctico, ou seja, as dietas peletizadas 

proporcionaram maiores concentrações de ácido láctico nas fezes do que as dietas 

extrusadas. 
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Tabela 9 - Concentração (mM) de ácidos graxos de cadeia curta e lactato nas fezes de pôneis alimentados com dietas completas processadas (peletizadas e 
extrusadas) produzidas com diferentes fontes de fibra (média±EP) 

 Fontes de Fibra (Tratamentos) 
Proc.¹ Controle² 

Valor de p 
Valor de p dos 

Contrastes 
(Estimativas) 

 
Rolão de 

milho 
Capim-
elefante 

Feno de 
Tifton 85 

Trat. Proc Tr*Pr PxC ExC 

--------------------------------------------------------------------------------------------------Acetato-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Peletizado 11,18±1,66 12,70±1,66 13,17±1,97 12,35±1,14 9,73±1,54 

03098 0,2380 0,3784 
0,1683 
(7,74) 

0,3701 
(4,94) 

Extrusado 9,00±2,21 12,64±1,90 8,22±1,90 9,95±1,47 8,30±1,84 

Trat. 10,09±1,38 12,67±1,26 10,69±1,37  9,02±1,20 

------------------------------------------------------------------------------------------------Propionato------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Peletizado 3,51±0,41 3,99±0,41 3,82±0,48 3,77±0,26 3,55±0,41 

0,1554 0,8232 0,4282 
0,6532 
(0,67) 

0,3844 
(1,31) 

Extrusado 3,29±0,57 4,51±0,49 3,20±0,49 3,67±0,38 3,24±0,50 

Trat. 3,40±0,35 4,25±0,32 3,51±0,34  3,40±0,32 

--------------------------------------------------------------------------------------------------Butirato-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Peletizado 1,06±0,21 1,14±0,21 1,11±0,24 1,10±0,17 1,06±0,24 

0,1544 0,6108 0,2274 
0,9480 
(0,04) 

0,2816 
(0,74) 

Extrusado 0,90±0,25 1,33±0,23 0,67±0,23 0,97±0,19 0,73±0,24 

Trat. 0,98±0,16 1,24±0,15 0,89±0,16  0,90±0,17 

---------------------------------------------------------------------------------------------------Lactato-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Peletizado 6,99±1,11 3,52±1,11 3,99±1,31 4,83±0,80A 2,93±0,94 

0,4387 0,0322 0,1584 
0,0927 
(5,78) 

0,5874 
(1,77) 

Extrusado 1,58±1,18 2,24±0,99 2,62±0,99 2,15±0,61B 1,58±0,90 

Trat. 4,28±0,81 2,88±0,75 3,30±0,82  2,25±0,65 

Fonte: FELTRE (2017). 
Legenda: ¹Média dos tratamentos processados; ²Sem processamento; Trat.=Efeito Principal do Tratamento; Proc.=Efeito Principal do Processamento; 
Tr*Pr=Interação entre tratamento x processamento; Contrastes: PxC=demais dietas peletizadas vs controle; ExC=demais dietas extrusadas vs controle; 
Estimativas=resultado da equação A+B+C-3D, onde A, B e C representam as médias das dietas com rolão de milho, capim-elefante e feno de Tifton 85, 
respectivamente, e D a dieta controle; Letras maiúsculas na coluna diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
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A maior concentração de ácido láctico no produto peletizado pode estar 

relacionado com as condições de processamento (80 a 95ºC), ou seja, produzido com 

menor grau em relação ao extrusado, podendo não ter sido totalmente digerido pelas 

enzimas no intestino delgado alcançando o intestino grosso, com maior fermentação 

e produção de ácido láctico. Essa mesma resposta foi observada para as dietas 

peletizadas que utilizaram rolão de milho como fonte de fibra, que apesar de não 

significativo, apresentaram maior concentração de ácido láctico (6,99 mM) em relação 

à extrusada, possivelmente devido à maior quantidade de amido que foi menos 

processado na dieta. 

A regulação do pH luminal é um dos mais importantes mecanismos na 

preservação da função normal do intestino grosso (ARGENZIO, 1996). O ácido láctico, 

ao contrário dos ácidos acético, butírico ou propiônico, apresenta maior capacidade 

de causar alterações no pH do cólon devido ao seu baixo valor de pKa (3,86) tornando-

se, assim, um ácido mais forte do que os ácidos acético (pKa=4,76), butírico 

(pKa=4,82) e propiônico (pKa=4,87), podendo causar lise de bactérias e aumentar o 

risco de endotoxemia e laminite (HOFFMAN, 2003; DALY et al., 2012). No presente 

trabalho, apesar do produto peletizado proporcionar maiores concentrações de ácido 

láctico, não foi suficiente para alterar os valores de pH nas fezes (item 6.4.2). 

Julliand et al. (2001) avaliaram três níveis de inclusão de cevada na dieta (0, 

30 e 50%) sobre a atividade e o perfil microbiano de equinos e observaram que, 

apesar de estatisticamente indiferente, à medida que a proporção de cevada na dieta 

aumenta de 0 para 50%, a concentração de ácido láctico aumenta de 0,59 para 4,84 

mM. 

De Fombelle et al. (2001), utilizando as mesmas proporções de cevada na 

dieta, observaram que quando os animais passaram de uma dieta contendo 0% para 

30% e de 0% para 50% de concentrado, as concentrações de acetato foram, 

respectivamente, de 58,7 para 62,9 mM, o propionato de 20,9 para 27,5 mM e o 

butirato de 6,4 para 6,8 mM após 29 horas de adaptação à dieta, valores esses acima 

dos encontrados no presente trabalho. 

Medina et al. (2002) observaram que o maior conteúdo de feno na dieta 

proporcionou maiores concentrações de acetato tanto no ceco quanto no cólon e o 

inverso foi observado para o propionato e butirato. Os valores médios obtidos pelos 

autores para as dietas com feno e com alto teor de amido, respectivamente, variaram 
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de 59,5 a 51,8 mM para o acetato, de 15,2 a 18,9 mM para o propionato e de 4,96 a 

6,68 mM para o butirato. 

Williams et al. (2001) trabalhando com diferentes dietas (concentrado 

peletizado, com alto teor de açúcar e amido e alto teor de fibra e gordura) em éguas 

prenhes afirmaram que o maior conteúdo de fibra na dieta causou maior produção de 

acetato, propionato e butirato no intestino. Porém, no presente trabalho, não foram 

observadas diferenças para as concentrações de AGCC inferindo que as dietas 

processadas apresentaram mesmo padrão fermentativo em relação ao grupo controle. 

 

 

6.4.2 pH fecal 

 

 

Na Tabela 10 estão apresentados os valores de pH fecal de equinos em todas 

as faixas de horário avaliadas. A comparação realizada através dos contrastes, 

mostrou que o pH do grupo controle, em todas as faixas de horário, foi semelhante 

(p>0,05) ao pH fecal dos animais que receberam as dietas processadas. A análise de 

variância mostrou que, entre as dietas processadas, as diferentes fontes de fibra e os 

tipos de processamentos não interferiram (p>0,05) nos resultados. 

É importante salientar que todos os valores de pH obtidos no presente trabalho 

apresentaram-se acima de 5,0, uma vez que pH igual ou menor que 5 pode causar 

lesões na mucosa do intestino (SWENSON et al., 1993). 
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Tabela 10 - Valores de pH nas fezes de pôneis alimentados com dietas completas processadas (peletizadas e extrusadas) produzidas com diferentes fontes 
de fibra (média±EP) 

 Fontes de Fibra (Tratamentos) 
Proc.¹ Controle² 

Valor de p 
Valor de p dos 

Contrastes 
(Estimativas) 

 
Rolão de 

milho 
Capim-
elefante 

Feno de 
Tifton 85 

Trat. Proc Tr*Pr PxC ExC 

--------------------------------------------------------------------------------------------------Faixa 1--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Peletizado 6,74±0,21 6,94±0,18 6,47±0,22 6,72±0,16 6,46±0,18 

0,0837 0,9571 0,7796 
0,2614 
(0,77) 

0,0947 
(1,74) 

Extrusado 6,60±0,23 7,04±0,19 6,55±0,19 6,73±0,14 6,15±0,30 

Trat. 6,67±0,15 6,99±0,13 6,51±0,14  6,31±0,17 

------------------------------------------------------------------------------------------------Faixa 2------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Peletizado 6,40±0,10 6,61±0,12 6,12±0,15 6,37±0,09 6,57±0,10 

0,1380 0,4830 0,0954 
0,1263 
(-0,61) 

0,6520 
(0,19) 

Extrusado 6,32±0,20 6,59±0,18 6,64±0,18 6,52±0,17 6,46±0,20 

Trat. 6,36±0,11 6,60±0,11 6,38±0,12  6,52±0,11 

--------------------------------------------------------------------------------------------------Faixa 3-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Peletizado 6,04±0,20 6,63±0,16 6,17±0,16 6,28±0,10 6,31±0,15 

0,1561 0,5062 0,5152 
0,8709 
(-0,09) 

0,7877 
(0,17) 

Extrusado 6,36±0,18 6,50±0,18 6,31±0,15 6,39±0,11 6,33±0,20 

Trat. 6,20±0,13 6,56±0,12 6,24±0,11  6,32±0,13 

--------------------------------------------------------------------------------------------------Faixa 4-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Peletizado 6,24±0,09 6,39±0,09 6,26±0,11 6,30±0,05 6,24±0,09 

0,2634 0,6281 0,8663 
0,6500 
(0,15) 

0,9534 
(0,02) 

Extrusado 6,12±0,14 6,33±0,14 6,25±0,12 6,23±0,11 6,21±0,13 

Trat. 6,18±0,08 6,36±0,08 6,26±0,08  6,22±0,08 

Fonte: FELTRE (2017). 
Legenda: ¹Média dos tratamentos processados; ²Sem processamento; Trat.=Efeito Principal do Tratamento; Proc.=Efeito Principal do Processamento; 
Tr*Pr=Interação entre tratamento x processamento; Contrastes: PxC=demais dietas peletizadas vs controle; ExC=demais dietas extrusadas vs controle; 
Estimativas=resultado da equação A+B+C-3D, onde A, B e C representam as médias das dietas com rolão de milho, capim-elefante e feno de Tifton 85, 
respectivamente, e D a dieta controle; Faixa 1 = 07h00min às 10h00min; Faixa 2 = 10h00min às 13h00min; Faixa 3 = 13h00min às 16h00min; Faixa 4 = 
16h00min às 19h00min. 
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Os dados do presente trabalho corroboram os encontrados por De Fombelle et 

al. (2001) que avaliaram três níveis de inclusão de cevada na dieta sobre a atividade 

e o perfil microbiano de equinos e observaram que 5 a 29 horas após a alteração da 

dieta houve aumento nas concentrações de lactato, sendo esses resultados mais 

evidentes quando a dieta passou de 100% de feno para 50% feno e 50% concentrado. 

Porém, apesar da maior concentração, o lactato não alterou os valores de pH dos 

compartimentos avaliados, com valor médio de 6,51. 

Porém, Elia et al. (2010) avaliaram variações comportamentais e fisiológicas 

em cavalos alimentados com feno ad libitum e com dietas completas peletizadas e 

observaram que o pH fecal dos animais foi menor (6,27) quando a dieta peletizada foi 

fornecida em relação à dieta com feno de gramínea (6,62). Essas diferenças não 

foram observadas no presente estudo, confirmadas pela análise dos contrastes. Além 

disso, os resultados obtidos são próximos aos valores encontrados pelos autores. 

Os carboidratos hidrolisáveis que escapam da digestão enzimática e os não 

hidrolisáveis chegam ao intestino grosso, são fermentados pela microbiota que 

produzem ácidos graxos e lactato. O acúmulo de ácido láctico pode suprimir os 

mecanismos tamponantes do ceco e cólon e reduzir o pH. Cavalos em pastejo 

apresentam pH intestinal entre 6,4 e 6,7, sendo pH de 6 considerado como acidose 

subclínica. Valores inferiores a 6 foram associados com diarreia osmótica, 

supercrescimento de populações bacterianas indesejáveis e lise da população 

bacteriana desejável, aumentando o risco de endotoxemia e laminite (HOFFMAN, 

2003; JULLIAND et al., 2006). 

Apesar de terem sido observados maiores concentrações de ácido láctico para 

o produto peletizado em relação ao extrusado (item 6.4.1), essas não foram 

suficientes para reduzir o pH, a ponto de causar lesões na mucosa intestinal. Além 

disso, os resultados obtidos para o TNF-α (item 6.3.4) indicam que a mucosa intestinal 

permaneceu íntegra, visto que a digesta ácida pode irritar ou mesmo degenerar o 

epitélio intestinal, além de promover morte de bactérias Gram-negativas com a 

liberação de endotoxinas que, se absorvidas, produzem quadro clínico de 

endotoxemia (MOORE et al., 1979; KRUEGER et al., 1986). 
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6.5 COEFICIENTE DE DIGESTIBILIDADE APARENTE TOTAL 

 

 

Na Tabela 11 estão apresentados os coeficientes de digestibilidade aparente 

(CDA; %) dos nutrientes da dieta. A comparação realizada através dos contrastes 

mostrou-se significativa (p<0,05) para os CDAs da matéria seca (MS), da fibra em 

detergente neutro (FDN) e ácido (FDA). Foi possível observar que o grupo controle 

apresentou maiores CDAs da MS e FDN em relação às dietas processadas 

(peletizadas ou extrusadas). No caso da FDA, foi possível observar diferenças apenas 

no contraste PxC, onde o grupo controle apresentou CDAs superior às demais dietas 

peletizadas. 

Na comparação feita entre as dietas processadas, foi possível observar que as 

diferentes fontes de fibra (tratamentos) interferiram (p<0,05) nos CDAs da MS, da FDN 

e ácido FDA e da matéria orgânica (MO). O processamento influenciou (p<0,05) no 

CDA da FDA. Além disso, foi observado efeito (p<0,05) interativo de 

processamento*tratamento para o CDA do extrato etéreo (EE). 

Os resultados obtidos podem estar relacionados com o conteúdo de FDN e 

FDA na dieta, já que o teor de fibra é determinante na qualidade da dieta fornecida ao 

animal. A mesma expressa a fração indigestível contida na parede celular da planta 

(celulose, lignina, hemicelulose), confirmadas pelos valores de FDN e FDA 

(CARVALHO et al., 2003; FERNANDES et al., 2011). 

No grupo controle o teor de FDN (50,46%) foi superior aos demais grupos, 

enquanto que o de FDA (28,89%) foi relativamente menor. Além disso, nas condições 

em que foram realizadas, tanto a peletização quanto a extrusão podem não ter sido 

suficientes para romper a parede celular e expor o conteúdo à digestão, o que resultou 

em menor digestibilidade em relação ao grupo controle. 
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Tabela 11 - Coeficientes de digestibilidade aparente (CDA, %) dos nutrientes da dieta de pôneis alimentados com dietas completas processadas (peletizadas 
e extrusadas) produzidas com diferentes fontes de fibra (média±EP) 

 Fontes de Fibra (Tratamentos) 
Proc.¹ Controle² 

Valor de p 
Valor de p dos Contrastes 

(Estimativas) 

 
Rolão de 

milho 
Capim-
elefante 

Feno de 
Tifton 85 

Trat. Proc Tr*Pr PxC ExC 

-----------------------------------------------------------------------------------------Matéria Seca---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Peletizado 67,08±2,01 59,14±2,01 64,67±2,19 63,63±1,82 66,60±2,11 

0,0011 0,9178 0,2801 
0,0445 
(-8,49) 

0,0262 
(-9,56) 

Extrusado 64,50±1,96 59,19±1,77 66,43±1,77 63,37±1,54 66,60±1,49 

Trat. 65,79±1,40a 59,17±1,34b 65,55±1,41a  66,60±1,29 

--------------------------------------------------------------------------------------------Proteína------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Peletizado 71,56±3,00 70,58±3,00 69,42±3,32 70,52±2,65 71,59±2,60 

0,1639 0,3586 0,3054 
0,6408 
(-3,40) 

0,1125 
(-12,11) 

Extrusado 71,05±2,81 63,76±2,46 66,92±2,46 67,24±2,01 71,46±2,50 

Trat. 71,31±2,06 67,17±1,94 68,17±2,07  71,53±1,80 

----------------------------------------------------------------------------------------Extrato etéreo---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Peletizado 71,58±5,27A 60,14±5,27 59,19±6,25 63,64±3,24 70,92±5,24 

0,8136 0,1441 0,0505 
0,2400 
(-22,72) 

0,1141 
(-31,27) 

Extrusado 43,45±6,46B 61,12±5,46 62,57±5,46 55,71±3,54 66,49±5,33 

Trat. 57,51±4,17 60,63±3,80 60,88±4,15  68,71±3,74 

-----------------------------------------------------------------------------------------------FDN--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Peletizado 52,79±3,49 43,71±3,49 55,53±3,81 50,68±3,14 61,65±3,64 

0,0033 0,3424 0,1512 
0,0003 
(-32,22) 

0,0223 
(-17,20) 

Extrusado 50,98±2,73 50,65±2,33 61,42±2,33 54,35±1,76 60,20±1,88 

Trat. 51,89±2,21b 47,18±2,10b 58,47±2,23a  60,92±2,05 

-----------------------------------------------------------------------------------------------FDA---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Peletizado 36,16±4,11 38,37±4,11 46,64±4,35 40,39±3,87B 54,72±4,07 

0,0038 0,0367 0,8744 
<0,0001 
(-42,87) 

0,6707 
(-3,19) 

Extrusado 48,64±2,83 48,94±2,94 57,59±2,49 51,72±2,07A 52,92±2,13 

Trat. 42,40±2,49b 43,65±2,40b 52,12±2,50a  53,82±2,29 

----------------------------------------------------------------------------------------Matéria Orgânica------------------------------------------------------------------------------------------ 

Peletizado 69,51±2,06 60,98±2,06 66,21±2,26 65,57±1,83 68,24±2,25 

0,0015 0,8873 0,4097 
0,1041 
(-7,45) 

0,0602 
(-8,76) 

Extrusado 67,07±2,11 60,90±1,90 67,64±1,90 65,21±1,65 68,12±1,61 

Trat. 68,29±1,47a 60,94±1,40b 66,92±1,48a  68,18±1,39 

Fonte: FELTRE (2017). 
Legenda: ¹Média dos tratamentos processados; ²Sem processamento; Trat.=Efeito Principal do Tratamento; Proc.=Efeito Principal do Processamento; 
Tr*Pr=Interação entre tratamento x processamento; Contrastes: PxC=demais dietas peletizadas vs controle; ExC=demais dietas extrusadas vs controle; 
Estimativas=resultado da equação A+B+C-3D, onde A, B e C representam as médias das dietas com rolão de milho, capim-elefante e feno de Tifton 85, 
respectivamente, e D a dieta controle; FDN=Fibra em detergente neutro; FDA=Fibra em detergente ácido; Letras minúsculas na linha e maiúsculas na coluna 
diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

9
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Pode-se observar que os CDAs dos nutrientes estão mais relacionados às 

fontes de fibra do que ao processamento propriamente dito, exceto para a FDA, que 

apresentou maior coeficiente para o produto extrusado (51,72%) em relação ao 

peletizado (40,39%) e, nesse caso, a extrusão melhorou a digestibilidade da FDA. 

Os CDAs da MS e da MO para o capim-elefante foram menores em relação às 

demais fontes de fibra. Esses resultados podem ser atribuídos ao menor teor de CNE 

presente nessa dieta, uma vez que estes carboidratos apresentam digestibilidade 

rápida e praticamente completa no trato gastrintestinal. Além disso, as dietas contendo 

feno de Tifton 85 apresentaram maiores CDAs da FDN e FDA em relação às demais 

dietas. Essas diferenças na digestibilidade podem ser reflexos da idade de corte e 

estádio fisiológico em que os volumosos foram colhidos que, no presente trabalho, 

não foram controlados. 

Em geral, os constituintes fibrosos (FDN, FDA e Lignina) são determinantes na 

qualidade da dieta fornecida ao animal e são correlacionados negativamente com a 

digestibilidade com a função de proteger o conteúdo celular e dar sustentação às 

estruturas da planta e, por isso, se elevam com o avançar da idade, dificultando o 

consumo e a digestibilidade da forragem (CARVALHO et al., 2003; FERNANDES et 

al., 2011). 

Paciullo et al. (2001) avaliaram as correlações entre componentes anatômicos, 

químicos e digestibilidade in vitro da MS de gramíneas forrageiras e confirmaram que 

os tecidos pobremente digestíveis, como o xilema e o esclerênquima, associam-se de 

forma positiva com a fração fibrosa da forragem e negativa com os teores proteicos e 

digestibilidade. 

O CDA do EE para as dietas contendo rolão de milho foi maior (71,58%) para 

o produto peletizado em relação ao extrusado (43,45%). Esse resultado pode ser 

devido à maior quantidade de amido na dieta e a possível formação de complexos 

amido/lipídios durante o processamento mais evidentes na extrusão de que na 

peletização. Segundo Bhatnagar e Hana (1994), alguns complexos entre amido e 

lipídios são formados durante o processamento dos alimentos, devido à capacidade 

da fração amilose de se ligar às gorduras, como os ácidos graxos, podendo explicar, 

apesar de não significativa, a menor produção de acetato, propionato e butirato para 

o rolão de milho extrusado em relação ao peletizado (item 6.4.1). Porém, mais 

trabalhos devem ser realizados a fim de esclarecer a influência do processamento na 
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formação desses complexos bem como nos efeitos sobre a digestibilidade aparente 

dos nutrientes. 

Segundo Menezes e Lajolo (2002), quando moléculas de amilose associam-se 

com lipídios no grânulo de amido, tendem a ser mais resistentes, o que inibe a 

degradação do amido por enzimas como fosforilase, α-amilase e β-amilase. Além 

disso, segundo Jobim et al. (2003), a proporção de amilose (polímero linear) e 

amilopectina (ramificado) presente nos grãos, influenciam a taxa de degradação e a 

digestibilidade do amido, ou seja, a digestibilidade do amido é inversamente 

proporcional ao teor de amilose. 

O fato do CDA da proteína não ter sido diferente para as dietas, pode estar 

relacionado primeiro, pelo fato das dietas serem isoproteícas e, segundo, pelo fato de 

não ser observado desequilíbrios no ciclo de fermentação intestinal, confirmados pela 

ausência de significância dos resultados de AGCC (item 6.4.1), pH (6.4.2) e TNF-α 

(item 6.3.4), sem indícios de desestabilização da microbiota intestinal e consequente 

aumento na quantidade de proteína endógena excretada nas fezes. 

Com relação ao uso de dietas completas processadas, Manzano (1987) avaliou 

a substituição do arraçoamento tradicional (fornecimento de feno e concentrado 

separadamente) pela dieta completa peletizada fornecida três vezes ao dia e não 

observaram diferenças para digestibilidade aparente da MS (62,7%), PB (67,6%), FB 

(34,6%), EE (40,6%) e ENN (80,2%). 

Drogoul et al. (2000) avaliaram a digestibilidade em pôneis frente uma dieta 

contendo 50% de feno de alfafa e 50% de feno de gramínea (Dactylis glomerata), 

fornecidas de duas formas físicas diferentes: picada ou finamente moída e peletizada 

(3 mm de diâmetro) e não observaram diferenças para a digestibilidade aparente da 

MS (52,6%), MO (53,7%), FDN (45,6%), FDA (39,6%) e PB (72,1%). 

Quando 100% da dieta tradicional (feno e concentrado fornecidos 

separadamente) foi substituída pela dieta completa extrusada, os coeficientes de 

digestibilidade aparente obtidos por Gobesso et al. (2009) para MS, MO, PB, EE, FDN 

e FDA foram, respectivamente, de 70,8%; 67,9%; 69,8%; 59,7%; 57,6% e 44,9% e 

não foram observados efeitos estatísticos para esses parâmetros. Porém, quando o 

milho ou o sorgo triturados foram substituídos pelos extrusados, Gobesso et al. (2008) 

observaram aumento nos CDAs da MS, MO, PB, FDN e FDA para as dietas 

extrusadas, resultados contrários aos obtidos no presente trabalho. 
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Como já citado, a ação dos agentes digestivos sobre as paredes celulares é 

facilitado pelo tratamento térmico, além de melhorar o aproveitamento do alimento 

(KLEIN, 2009). Porém, melhoras nos CDAs foram observadas apenas para a FDN 

(não significativo estatisticamente). Uma possível explicação para ausência de efeitos 

significativos para a digestibilidade aparente dos nutrientes do produto extrusado é 

que, nas configurações e condições em que foi realizada (90 a 120ºC), a extrusão não 

foi suficiente para romper as estruturas da parede celular e expor o conteúdo à 

digestão. 

Os valores para CDAs encontrados no presente trabalho corroboram com os 

resultados obtidos na literatura, porém mais pesquisas devem ser desenvolvidas para 

esclarecer melhor a influência do processamento térmico e os mecanismos de 

fabricação de dietas com o uso de diferentes fontes de fibra na digestibilidade dos 

nutrientes em equinos. 

 

 

6.6 VIABILIDADE ECONÔMICA DA DIETA COMPLETA 

 

 

Os resultados da análise da viabilidade econômica e produtiva da dieta 

completa podem ser observados na Tabela 12. É possível inferir que as dietas são 

viáveis economicamente apresentando TIR acima da taxa de desconto de 7,20% a.a. 

e Payback simples de, no máximo, 6 anos, exceto para a dieta completa peletizada 

produzida com feno de Tifton 85. Para essa dieta, o projeto foi inviável 

economicamente com TIR negativa. 

De todas as dietas avaliadas, a dieta de rolão de milho extrusado foi a que 

apresentou maior lucro líquido mensal médio (LLMM) quando avaliado nos três 

cenários (R$ 63.984,52; R$ 140.967,36 e R$ 214.603,12, respectivamente, para os 

cenários 1, 2 e 3). A maior taxa interna de retorno (TIR) foi obtida com a dieta de 

capim-elefante extrusado (142,95% ao ano) seguida pela rolão de milho extrusado 

(133,55% ao ano), ambas para o cenário 3, o qual considera 20% sobre o preço base 

do produto a ser comercializado. A menor TIR foi obtida para a dieta de feno de Tifton 

85 extrusada (12,24% a.a.) e capim-elefante peletizado (17,05% ao ano) ambas para 

o cenário 1. 
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O fato do rolão de milho e do capim-elefante apresentarem maiores valores de 

LLMM e TIR pode ser resultado da maior produção de massa seca em relação ao feno 

de Tifton 85. No estudo foram consideradas produções médias de massa seca anuais 

de 13, 35 e 24 toneladas, respectivamente, para o Tifton 85, capim-elefante e rolão 

de milho. Além disso, o menor número de cortes ao ano, no caso do milho, pode 

interferir reduzindo os custo diretos anuais. 

Outro fator que influenciou nos resultados econômicos, foi a área necessária 

para o plantio. É possível observar na Tabela 12, que a necessidade de área cultivada 

para os produtos peletizados são menores em relação aos extrusados. Nesse 

trabalho, a área necessária para o cultivo é dependente da necessidade da fração 

volumosa (t ano-¹), da produção de massa seca (t ha-¹ ano-¹) e da produtividade de 

cada equipamento (t ano-¹) a qual, no presente trabalho, foi menor para o produto 

peletizado (3,5 t hora-¹) em relação ao extrusado (5,0 t hora-¹), resultando em menor 

área necessária para as dietas peletizadas. 
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Tabela 12 - Análise do projeto de viabilidade econômica da produção de dieta completa (DC) extrusada e peletizada para equinos. Avaliação de três possíveis 
cenários (C) de comercialização. 

Indicador 
Feno de Tifton Peletizado Feno de Tifton Extrusado 

C1 C2 C3 C1 C2 C3 

Investimento (R$) 1.871.764,76 1.871.764,76 1.871.764,76 2.153.337,03 2.153.337,03 2.153.337,03 
Preço de venda da DC (R$/kg) 1,11 1,22 1,33 1,11 1,22 1,33 
Preço da DC ao consumidor (R$/kg) 1,42 1,56 1,69 1,42 1,56 1,69 
Área cultivada necessária (ha) 284 284 284 406 406 406 
Receita operacional bruta (R$/mês) 680.680,00 751.520,00 819.280,00 972.400,00 1.073.600,00 1.170.400,00 
LLMM (R$/mês) -17.758,66 36.129,32 87.674,36 1.771,55 78.754,39 152.390,15 
Taxa Interna de Retorno (% aa) -12,99 38,04 72,53 12,24 60,61 102,28 
Payback simples (anos) - 3 2 6 2 1 
Valor Presente Líquido (R$) -2.159.338,59 5.628.563,71 13.077.861,55 886.023,47 12.011.598,17 22.653.452,24 
 Capim Elefante Peletizado Capim Elefante Extrusado 

Investimento (R$) 1.619.996,37 1.619.996,37 1.619.996,37 1.793.667,90 1.793.667,90 1.793.667,90 
Preço de venda do DC (R$/kg) 1,11 1,22 1,33 1,11 1,22 1,33 
Preço da DC ao consumidor (R$/kg) 1,42 1,56 1,69 1,42 1,56 1,69 
Área cultivada necessária (ha) 106 106 106 151 151 151 
Receita operacional bruta (R$/mês) 680.680,00 751.520,00 819.280,00 972.400,00 1.073.600,00 1.170.400,00 
LLMM (R$/mês) 8.331,56 62.219,55 113.764,58 39.043,29 116.026,13 189.661,89 
Taxa Interna de Retorno (% aa) 17,05 61,03 99,70 40,63 93,53 142,95 
Payback simples (anos) 5 2 2 3 2 1 
Valor Presente Líquido (R$) 1.367.221,45 9.155.123,74 16.604.421,59 5.923.966,38 17.049.541,09 27.691.395,16 
 Rolão de Milho Peletizado Rolão de Milho Extrusado 

Investimento (R$) 2.037.463,85 2.037.463,85 2.037.463,85 2.196.195,25 2.196.195,25 2.196.195,25 
Preço de venda do DC (R$/kg) 1,11 1,22 1,33 1,11 1,22 1,33 
Preço da DC ao consumidor (R$/kg) 1,42 1,56 1,69 1,42 1,56 1,69 
Área cultivada necessária (ha) 154 154 154 220 220 220 
Receita operacional bruta (R$/mês) 680.680,00 751.520,00 819.280,00 972.400,00 1.073.600,00 1.170.400,00 
LLMM (R$/mês) 23.676,42 77.564,41 129.109,44 63.984,52 140.967,36 214.603,12 
Taxa Interna de Retorno (% aa) 26,88 60,93 91,74 50,23 93,16 133,55 
Payback simples (anos) 4 2 2 2 2 1 
Valor Presente Líquido (R$) 3.699.486,90 11.487.389,20 18.936.687,05 9.642.253,09 20.767.827,80 31.409.681,87 

Fonte: FELTRE (2017) 
C1=Dieta Completa equivalente à dieta utilizando ingredientes fornecidos em conjunto, mas adquiridos separadamente; C2=Considerando um valor 10% maior 
que o da dieta completa; C3=Considerando um valor 20% maior que o da dieta completa. 

9
9

 

 



100 

Esse projeto mostra a flexibilidade de uso de diferentes fontes de fibra na 

fabricação de dietas para equinos com o intuito de reduzir custos de produção sem 

afetar a qualidade do produto final. O capim-elefante é uma gramínea com alto 

potencial produtivo e adequado valor nutricional, podendo oferecer em torno de 5 

cortes no ano, e seu uso na alimentação de equinos é geralmente recomendado em 

épocas de escassez de alimento. Porém a atenção ao manejo da fertilidade do solo e 

da planta é indispensável por apresentar crescimento rápido, com redução no valor 

nutritivo com o avançar da maturidade (LIMA et al., 2010). 

O rolão de milho como alimento alternativo na produção de equinos ainda é 

pouco estudado. Assim, o processamento da planta de milho inteira desidratada, além 

de apresentar potencial para fornecer um alimento fibroso e ser usado por cavalos e 

outros herbívoros não ruminantes, pode ser uma forma de redução nos custos dos 

insumos (GOES et al., 2013). Já o Tifton 85, amplamente utilizado na alimentação de 

cavalos devido à maior preferência por essa espécie (DITTRICH et al., 2007), é 

fornecido tanto na forma conservada (feno) quanto na forma de pasto. Porém o 

rendimento de massa seca em relação ao capim-elefante e o rolão de milho é menor 

(ISEPON et al., 2004; AZAR et al., 2009). 

Para a análise de sensibilidade, os itens que compõem os fluxos de caixa de 

cada sistema foram estudados individualmente: um parâmetro foi escolhido e o seu 

efeito sobre os indicadores de viabilidade foram observados. Por meio de programa 

de computação, obtêm-se os resultados a partir da introdução dos valores dos 

parâmetros na expressão; faz-se a simulação e verifica-se de que forma e em que 

proporções essas variáveis afetam os resultados finais do projeto (LIMA et al., 2007).  

As figuras 7, 8 e 9 mostram os resultados da análise de sensibilidade tomando 

como indicador os custos dos serviços/produtos vendidos para os produtos 

peletizados e extrusados no cenário 1. 
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Figura 7 - Resultado da análise de sensibilidade: custo dos serviços/produtos vendidos para a dieta 

completa de capim-elefante extrusado (a) e peletizado (b) no cenário 1. 

 
Fonte: FELTRE (2017) 

Legenda: DOG = Despesas Operacionais Gerais; AT = Arrendamento da Terra; 

 

 

Figura 8 - Resultado da análise de sensibilidade: custo dos serviços/produtos vendidos para a dieta 

completa de rolão de milho extrusado (a) e peletizado (b) no cenário 1. 

 
Fonte: FELTRE (2017) 

Legenda: DOG = Despesas Operacionais Gerais; AT = Arrendamento da Terra; 
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Figura 9 - Resultado da análise de sensibilidade: custo dos serviços/produtos vendidos para a dieta 

completa de feno de Tifton 85 extrusado (a) e peletizado (b) no cenário 1. 

 
Fonte: FELTRE (2017)  

Legenda: DOG = Despesas Operacionais Gerais; AT = Arrendamento da Terra; 

 

Pode-se observar que os insumos influenciam diretamente no orçamento do 

projeto, representando, em média, 89% dos custos e ocupando a primeira colocação 

na análise de sensibilidade, seguida pelos itens pessoal (3,9%), arrendamento da 

terra (3,3%), depreciação (2,3%), despesas operacionais gerais (1,3%) e manutenção 

(0,4%). Assim, a utilização de alternativas que possam reduzir os custos sem alterar 

a qualidade do alimento é necessária para o melhor desempenho e lucratividade da 

empresa. 

Feltre et al. (2016) avaliaram a viabilidade econômica do Feno Enriquecido 

Extrusado produzido com 40% de feno e 60% concentrado e obtiveram TIR variando 

de 9,44 a 66,3% a.a. e tempo de retorno do investimento de 11 a 2 anos quando 

avaliados em dois cenários semelhante ao do presente trabalho. Os autores 

consideraram o investimento viável economicamente sendo promissor do ponto de 

vista nutricional, logístico e econômico. 

Considerando que um sistema é viável quando sua TIR é igual ou maior que o 

custo de oportunidade do capital, e observando os três cenários avaliados, é possível 

inferir que o empreendimento é viável economicamente, exceto para o feno de Tifton 

85 no primeiro cenário, mostrando que o projeto cobrirá tanto o investimento inicial, 

bem como a remuneração mínima exigida pelo investidor, gerando ainda um 

excedente financeiro maior no cenário 3 quando comparado com os demais cenários. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

7.1 PARTICULARIDADES 

 

 

A utilização de dietas completas processadas para cavalos traz praticidade ao 

manejo diário de alimentação na propriedade, e pode facilitar o trabalho, reduzir as 

perdas com feno e gerar economia com estruturas de armazenamento. Além disso, 

pode ser uma alternativa para contornar os problemas enfrentados por criadores 

urbanos, batalhões de polícia ou criadores situados em regiões com baixa 

disponibilidade de volumoso. 

O desenvolvimento desse trabalho resultou em patente de invenção (PI 

0703404-0), permitindo a produção das dietas completas utilizando diferentes fontes 

de fibras processadas em maior tamanho, bem como novas pesquisas no sentido de 

melhorar a qualidade do produto final. 

As diferenças encontradas para a resposta glicêmica e insulinêmica, ácido 

láctico e de digestibilidade aparente dos nutrientes representam novas informações 

relacionadas ao processamento dos alimentos para animais, abrindo novos horizontes 

de pesquisa nesse sentido. 

 

7.2 LIMITAÇÕES 

 

Pesquisas envolvendo dietas processadas utilizando fibra longa para equinos 

são incomuns no Brasil, sendo necessário maior conhecimento das tecnologias de 

produção, das configurações ideais dos equipamentos, dos parâmetros fisio-

metabólicos e das exigências nutricionais de cada categoria animal. 

É importante ressaltar que, durante a execução do trabalho, alguns 

inconvenientes, como proliferação de fungos, foram observados. Porém, providências 

foram tomadas a fim de contorná-los. Com isso, trabalhos devem ser feitos no sentido 

de melhorar o controle de qualidade dessas dietas completas processadas com o 

intuito de aumentar o tempo de prateleira.  

Além disso, o melhor controle de qualidade da matéria-prima, condições de 

processamento (temperatura, umidade, tempo de compressão e pressão) bem como 
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o acompanhamento do manejo da produção forrageira no campo, podem ser 

consideradas formas de aprimorar a qualidade do produto final, com maior 

aproveitamento dos nutrientes vindos da fração volumosa e com possível redução na 

utilização de concentrados, os quais oneram a produção de ração. 

 

 

8 CONCLUSÕES 

 

 

O trabalho não rejeitou a hipótese de que a adoção de dieta completa 

peletizada ou extrusada na alimentação de equinos em manutenção poderia substituir 

a dieta tradicional de feno e concentrado fornecidos separadamente, já que pôde ser 

utilizada sem alterações comportamentais, físicas, metabólicas e hematológicas além 

de ser viável produtiva e economicamente. 

O presente trabalho mostrou que, apesar das diferenças encontradas, os 

parâmetros comportamentais, sanguíneos e fermentativos estão de acordo com os 

dados obtidos na literatura para cavalos estabulados e não afetaram a higidez e a 

saúde digestiva dos animais.  
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APÊNDICE A - Animais utilizados durante o experimento 

 

 

 

Fonte: FELTRE (2017) 

 

 

 

 

Fonte: FELTRE (2017) 
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APÊNDICE B - Hemograma dos animais no início e ao final das fases.  

 

 

Início 

Animais/Parâmª 
WBC 

(x103/µL) 
Lymph# 
(x103/µL) 

Mon# 
(x103/µL) 

Gran# 
(x103/µL) 

Lymph 
(%) 

Mon 
(%) 

Gran 
(%) 

RBC 
(x106/µL) 

HGB 
(g/dL) 

HCT 
(%) 

MCV 
(fL) 

MCH 
(pg) 

MCHC 
(g/dL) 

PLT 
(x103/µL) 

Dunga 10,2 4,8 0,5 4,9 47,7 4,5 47,9 8,70 14,0 43,6 50,1 16,1 32,2 198,8 

Dengoso 12,6 5,4 0,6 6,6 43,0 4,8 52,3 7,22 12,4 39,2 54,3 17,2 31,8 199,0 

Feliz 10,8 5,2 0,5 5,1 47,9 5,1 47,1 8,26 13,5 42,8 51,8 16,3 31,5 191,0 

Zangado 11,8 6,5 0,4 4,9 55,2 3,8 41,0 7,53 12,2 39,0 51,9 16,2 31,2 222,3 

Atchim 10,7 5,3 0,5 5,0 49,3 4,3 46,5 9,42 15,2 47,9 50,8 16,1 31,7 209,0 

Branco 11,3 4,8 0,5 6,0 42,1 4,7 53,2 7,60 12,3 38,4 50,6 16,1 31,9 211,3 

Soneca 7,3 2,9 0,3 4,1 40,2 5,0 54,8 6,52 10,5 33,7 51,7 16,1 31,2 220,3 

Mestre 11,1 5,3 0,6 5,3 48,1 5,1 46,9 7,03 12,3 39,2 55,8 17,5 31,4 196,3 
Final 

Animais/Parâmª 
WBC 

(x103/µL) 
Lymph# 
(x103/µL) 

Mon# 
(x103/µL) 

Gran# 
(x103/µL) 

Lymph 
(%) 

Mon 
(%) 

Gran 
(%) 

RBC 
(x106/µL) 

HGB 
(g/dL) 

HCT 
(%) 

MCV 
(fL) 

MCH 
(pg) 

MCHC 
(g/dL) 

PLT 
(x103/µL) 

Dunga 7,4 3,8 0,3 3,3 51,1 4,2 44,8 6,93 10,9 34,4 49,7 15,7 31,7 172,0 

Dengoso 9,8 4,8 0,4 4,6 48,5 4,4 47,2 6,89 11,8 37,0 54,0 17,2 31,9 183,5 

Feliz 10,2 5,3 0,5 4,5 52,2 4,8 43,1 8,34 13,6 42,7 51,3 16,2 31,7 167,5 

Zangado 11,0 6,7 0,3 4,0 60,5 2,9 36,6 6,82 11,2 35,3 51,8 16,3 31,6 199,0 

Atchim 11,6 5,5 0,5 5,7 47,7 4,1 48,3 8,22 12,8 40,7 49,5 15,5 31,4 162,0 

Branco 8,5 4,0 0,3 4,2 46,8 4,3 48,9 6,92 11,0 34,2 49,4 15,8 32,1 191,0 

Soneca 6,5 2,9 0,3 3,4 43,8 4,4 51,9 6,18 9,7 31,4 51,0 15,6 30,7 176,0 

Mestre 9,5 5,4 0,4 3,7 56,7 4,0 39,3 6,25 10,9 34,3 54,9 17,3 31,7 193,0 

Fonte: FELTRE (2017) 
ªParâmetros médios obtidos das quatro fases experimentais; 
WBC=Células Brancas (ou leucócitos); Lymph=Linfócitos; Mon=Monócitos; Gran=Granulócitos; RBC=Células Vermelhas (ou eritrócito); HGB=Concentração 
de Hemoglobina; HCT=Hematócrito; MCV=Volume Corpuscular Médio; MCH=Hemoglobina Globular Média; MCHC=Concentração de Hemoglobina Globular 
Média; PLT=Plaquetas. 
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