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RESUMO 

o objetivo deste trabalho foi de estudar a via 

bilidade da substituição do milho pelo sorgo, com fonte de 

energia, na alimentação de éguas da raça Puro Sangue Inglês 

em gestação através do consumo e estado nutricional, durante 

34 dias e os coeficientes de digestibilidade das raçoes no 

período de seis dias. Foram utilizadas 12 éguas com idade me 

dia de oito anos (2920 dias) e peso médio de 481 kg, aproxima 

damente. 

A comparaçao entre as médias dos dois trata-

mentos foi feita de acordo com o delineamento de dados empar~ 

lhados com seis pares selecionados através do peso e mes de 

gestação. 

Seis animais receberam uma raçao constituída 

de 31% de concentrado protéico comercial, 34,5% de rolão de 

milho e 34,5% de milho, Ração A (RA), mais verde picado ( ca-



pim Napier). Essa raçao dividida em três porçoes era forneci 

da diariamente às 08:00; 13:00 e 18:00 horas. Os outros seis 

animais receberam uma ração com 32% de concentrado protéico 

comercial, 34% de rolão de milho e 34% de sorgo, Ração B (RB), 

mais verde picado (capim Napier); nos mesmos horários de for

necimento dos animais do tratamento anterior. 

Na primeira fase (34 dias): os animais recebe

ram gradativamente as rações, observando-se o consumo e o es

tado nutricional. 

Na segunda fase (6 dias), os coeficientes de 

digetibilidade para RA e RB foram determinados utilizando-se 

o método convencional (coleta total de fezes), obtendo-se os 

seguintes resultados para os respectivos tratamentos: matéria 

seca (52,80% - 53,22%), proteina bruta (62,39% - 62,33%) ; fi

bra bruta (17,57% - 22,80%); extrato etéreo (28,41%- 21,33%); 

extrativo nao nitrogenado (67,82 - 68,47%). 

A análise estatística revelou efeito signific~ 

tivo ao nivel de 5%, para o coeficiente de digestibilidade do 

extrato etéreo; sendo a Ração A superior a Ração B, mas nao 

nos demais parâmetros estudados. De acordo com observações 

feitas do estado nutricional dos animais durante todo o peri~ 

do experimental, podemos sugerir que o milho pode ser substi

tu ido pelo sorgo, nas formulaç~es semelhantes às testadas e 

fornecidas para éguas em gestação. 
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Twelve thoroughbred mares, averaging 48lkgand 

8 years old in late gestation were used in an experiment to 

study the effects of total replacement of median size ground 

corn by sorghum, as energy source, and nutrients digestibili

ty. 

The animaIs were randomly assgned into two 

treatmentsi A) 31% commercial protein supplement, 34.5% ear 

corn + husks, 34.5 of cracked cornj B) 32% commercial protein 

supplement, 34% ear corn + husks, 34% sorghum. Thedietswere 

offereced thrice daily (08:00, 13:00, 18:00 hours) duringdays 

a total fecal collection digestibility trial was done in the 

lost 6 days. 

The nutrients digestibility for treatments A 

and B, were respectivelly: dry matter: 52.8, 53.2%, crude pr~ 



tein: 62.4, 62.3%, crude fiber: 17.6, 22.8%, ether 

28.4, 21.3%; nitrogen-free-extract: 67.8, 68.5%. 

· x. 

extract: 

The was a significant difference (P < 0,05) for 

the ether extract fraction between treatments. 

The results of this study that sorghum can re

p1ace median size ground corn in rations for pregnant mares. 



-1. INTRODUÇAO 

Nos últimos anos, graças ao fenômeno conhecido 

corno "retorno ao cavalo", a nutrição dos eqüinos está atrave~ 

sando uma fase de grande progresso tecnológico (CARVALHO, 1987). 

No Brasil, na alimentação animal o milho é o 

cereal mais utilizado para a formulação de rações. De acordo 

com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

1982), do total de milho produzido no Brasil, 60.44% foi des-

tinado ao consumo animal. Este cereal, freqüentemente tem 

sua produção e comercialização influenciadas pela política 

econômica do Governo. 

Agravando este problema, o milho é também uti-

lizado na alimentação humana, gerando urna concorrência que 

desfavorece sua utilização nas raçoes animais. Isto tem sus-

citado o interesse pelo estudo de novas matérias-primas que 

pudessem, de alguma maneira, substituir o uso deste cereal pa 

ra animais. 

Dentro deste contexto, têm sido desenvolvidas 

pesquisas objetivando viabilizar técnica e economicamente 
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substitutos do milho na formulação de raçoes para os animais. 

Entre os alimentos pesquisados, destaca-se o sorgo, o qual 

possui composição química semelhante à do milho e um custo 25% 

menor, sendo urna opção a mais que as industrias de raçoes 

e/ou produtores dispõem para utilizar em rações animais. 

o presente trabalho teve corno finalidade prin

cipal, verificar a possibilidade de substituir o milho pelo 

sorgo como fonte de energia, em rações para éguas gestantes. 
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2. REVISAO DE LITERATURA 

2.1. SORGO NA ALIMENTAÇÃO ANIMAL 

Segundo FANCELLI (1986), o sorgo apresenta co-

mo centro de origem a região central do Continente Africano, 

mais especificamente, a Província de Kordofan (Sudão) , em 

função da grande diversidade de formas selvagens encontradas 

naquela localidade. Após sua descoberta na África, esta cul

tura se expandiu para os países arábes, índia, China e o res-

to do mundo, por volta dos séculos XVII e XVIII, favorecida 

pelo tráfego de escravos l em virtude de se constituir a dieta 

básica dos povos africanos. 

o sorgo é urna planta com sistema radicular re

lativamente bem desenvolvido, permitindo obter água em cama

das mais profundas do solol com superfície foliar menor que a 

do milho e células motoras que fehcam os estômatos l sob condi 

çoes adversas, evitando maiores perdas de água por transpira-

çao. Estas características vegetativas da planta permitem 

ao sorgo ser cultivado satisfatoriamente em epocas e locais 

onde a baixa pluviosidade não daria condições ao milho 

rano, 1971). 

(SER-
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Atualmente, vários países produzem o sorgo. As 

Tabelas 1 e 2 mostram a relação dos principais países produt~ 

res e dados nacionais de produção de sorgo granífero, respec-

tivarnente. 

Tabela 1. Produção, area e rendimentos dos principais países produtores 
de sorgo. 

País Produção Área Rendimento 
(1000 t.) (1000 ha) (kg/ha) 

EUA 21994 6211 3541 

Índia 11800 16500 715 

China 8532 2703 3157 

Argentina 7350 2370 3101 

Mexico 6729 2036 3305 

Fonte: FAO (1984) 

Tabela 2. Produção, área e rendimento de sorgo granífero no Brasil e os 
principais Estados produtores. 

País/Estado Produção Área Rendimento 
(t) (ha) (kg/ha) 

'11/ Bras~ - 301000 151000 1994 

RS'!:/ 136695 65964 2072 

SC?:..! 60000 30000 2000 

PR?:./ 39574 15054 2629 

PE?:./ 14775 9916 1490 
RN!:-/ 12348 9875 1250 

CE?:./ 9464 6028 1570 

Fonte: 1/ FAO (1984); ?:./ IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-

tística, 1984). 
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Segundo RUAS et alii (1982) o sorgo ocupa o 59 

lugar (dado geral), em area cultivada com cereais, sendo pre

cedido pelo trigo, arroz, milho e cevada. 

Segundo BORGONOVI et ali i (1982) os cultivares 

híbridos de sorgo granífero caracterizam-se por apresentar a! 

ta capacidade de rendimento de grãos, altura reduzida, variag 

do de 1,20 a 1,60 m, panículas bem desenvolvidas e grãos rel~ 

tivamente grandes. Os grãos apresentam constituição química 

bastante semelhante à do milho, podendo substituí-lo em eleva 

das proporções na alimentação animal. 

o sorgo tem características nutritivas muito 

semelhantes às do milho, embora ligeiramente inferior em va

lor energético e um pouco mais rico em valor protéico. Por 

outro lado, o milho contém mais óleo e níveis superiores de 

aminoácidos essenciais. Comparativamente, o sorgo apresenta 

90% do valor nutritivo do milho (ROSTAGNO, 1977; FIALHO & 

RUTZ, 1985). 

Este menor valor nutritivo do sorgo em rela

çao ao milho, provavelmente se deve a menor digestibilidade 

causada pela interferência do tanino no metabolismo de proteí 

nas e carboidratos, em grãos de sorgo que apresentem mais de 

1% de tanino, como pode ser visto nas Figuras 1 e 2. 



Tanino condensado -----> Tanino - Proteína 

Inibição atividades 
---> 

enzimas proteolíticas 

Redução disponibi1id~ 
---> 

de alguns aminoácidos 

Redução hidrõ 
---------> 

lise proteína 

Aumento perda 
--------> nitrogênio fe 

cal 

)---> Redução digestibi1idade da proteína 

Figura 1. Interferência do tanino no metabolismo de proteínas 

Redução da atividade 
Tanino -- Carboidratos ----> da enzima S glucosi

dade d amilase 

Redução metabolismo 
---> ---> 

dos carboidratos 

Redução no aproveit~ 
mento energético do 
carboidrato do sorgo 
(menor ED e EM) 

.6. 

Figura 2. Interferência do tanino no metabolismo de carboidratos. 

Fonte: FIALHO & RUTZ (1985). 

o grao de sorgo pode ser classificado como um 

alimento energético, contendo de 2 a 3% de fibra bruta e um 

nível de proteína bruta, em termos médios, um pouco superior 

ao do milho (BRESSANO & RIOS, 1962). 
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Segundo FIALHO & RUTZ (1985), no sorgo a fibra 

bruta, geralmente, não alcança níveis superiores a 3%, sendo 

também baixo em extrato etéreo. Todavia, é rico em extrati-

vos não nitrogenados, em torno de 70%. Os minerais, cálcio 

e fósforo, encontram-se em teores baixos. As composições qui 

micas do sorgo (alto e baixo tanino) e do milho são mostrados 

na Tabela 3. 

Tabela 3. Análise qUlmlca proximal e valores energérticos do sorgo e do 
milho utilizados em rações de suínos. 

Hi1ho Sorgo-li Nutrientes (baixo tanino) 

Umidade (%) 12,69 

Proteína bruta (%) 8,20 

E. digestível (%) 7,51 

E. digestível (kcal/kg) 3460 

Extrato etereo (%) 3,56 

Fibra bruta (%) 2,40 

Hinerais (%) 1,19 

Cálcio (%) 0,02 

Fósforo (%) 0,26 

E. meto (kca1/kg) 3393 

Lisina 0,25 

Hetionina + Cistina (%) 0,30 

Triptofano (%) 0,04 

Treonina (%) 0,31 

Fonte: FIALHO & RUTZ (1985). 

1/ percentagem de tanino (1%) 

21 percentagem de tanino (3,5%) 

13,45 

8,55 

6,80 

3356 

2,03 

2,26 

1,60 

0,04 

0,25 

329l 

0,27 

0,29 

0,09 

0,23 

21 Sorgo-
(alto tanino) 

13 ,37 

7,98 

5,58 

3092 

1,77 

2,61 

1,71 

0,04 

0,25 

2986 

0,25 

0,22 

0,17 

0,17 
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Grandes variações no teor de proteína bruta do 

grao de sorgoj 7,8% a 15,4% foram atribuídas a diferenças de 

fertilidade do solo, adubação e variedades ou híbridos produ-

zidos (TANKSLEY, 1972; YANES et alii, 1973; HAIKERVAL & ~ffi-

THIESON, 1971). 

Deosthale et alii 1 , citados por EUCLYDES et 

alii (1983) analisaram 322 variedades de sorgo e encontraram 

níveis protéicos que variaram de 4,7 a 17%. 

HAIKERWAL & MATHIESON (1971) relataram que das 

frações do grão de sorgo a que contém mais proteína é o ger-

me, seguido pelo grão integral, endosperma e pericarpo. A 

proteína predominante no grão do sorgo é a prolamina, que 

apresenta 83% da proteína do endosperma, seguida pela glutei-

na. Pelas determinações do conteúdo de aminoácidos das fra-

çoes protéicas, a prolamina e deficiente em lisinaj mas dis-

põe de elevadas concentrações de ácido glutâmico, leucina, pr~ 

lina e alanina. As albuminas e globulinas, proteínas de me-

lhor qualidade, encontram-se em menor quantidade l ocorrendo 

principalmente no germe do grão de sorgo. 

De um modo geral, os níveis de aminoácidos es-

senciais do sorgo são ligeiramente inferiores aos do milho, 

não se devendo dar muita importância ao teor mais elevado de 

1 DEOSTHALE, Y.G.; MOHAN, V.S.; VISWESWARA RAO, K. Varietal 
differences in protein, lysine, and leucine content of 
grain sorghum. J. Agr. Food Chem., 18: 644-6, 1970. 
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proteína bruta do sorgo quando se determina o suplemento pro

téico no cálculo de ração (TANKSLEY, 1972). 

o sorgo e o milho, podem ser considerados a 

grosso modo, corno equivalentes em termos de minerais e vitami 

nas, exceção feita à vitamina A, cujo nível do milho e supe

rior àquele do sorgo (QUISENBERRY & TANKSLEY, 1970; BLESSIN 

et alii, 1958). 

Quando fornecidos com o mesmo suplemento pro

téico, o sorgo e o milho, proporcionam ganhos semelhantes em 

peso a suínos em crescimento e acabamento, mas a conversão ali 

mentar foi melhor para os animais consumindo rações à base de 

milho (COPLEIN et alii, 1974; HOWELL et alii, 1971; HODSON et 

alii, 1973). Esta diferença de conversão alimentar pode ser 

explicada pelos níveis mais altos de energia metabolizável en 

contrados no milho em comparação com o sorgo (BAIRD et alii, 

1974; COPELIN et alii, 1973). Em termos de ganho de peso, 

resultados discordantes foram obtidos em diversos trabalhos: 

ora o milho foi superior ao sorgo (TRIBBIE et alii, 1972),ora 

o sorgo doi superior (ALCÂNTARA et alii, 1971); ou ainda, urna 

mistura dos dois cereais foi melhor do que cada um usado iso

ladamente (CARRAZONI & DORSI, 1963); PEO & HUDMAN, 1968). 

GONTIJO (1975) avaliou a substituição de 0,25, 

50, 75 e 100% do milho pelo sorgo em rações de suínos nas fa

ses de crescimento e acabamento, observando que o ganho de p~ 

so e consumo de ração foram semelhantes em ambas as fases. 
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Entretanto, houve tendência de redução na eficiência alimen

tar ã medida em que o sorgo nas rações foi aumentando. Para 

as fases de crescimento e acabamento, atribuiu-se ao sorgo um 

valor relativo ao milho de 90 a 95%, respectivamente. Na fa-

se de acabamento, a substituição parcial ou total do milho pe 

-lo sorgo nao afetou a espessura de toucinho, o comprimento e 

o rendimento da carcaça. 

Um estudo com a finalidade de verificar a pos-

sibilidade da substituição do milho pelo sorgo, nas raçoes 

inicial, de crescimento e engorda de suínos, foi realizado por 

SANTOS et ali i (1982). As variedades estudadas foram as de 

numero 7300073 e 731138, com 0,29% e 0,22% de ácido tânico, 

respectivamente, sendo substituídas aos níveis de 50% e 100%. 

Pelos resultados, os autores concluíram que o milho pode ser 

totalmente substituído por essas variedades de sorgo, sem afe 

tar o ganho diário de peso e conversão alimentar. 

WORD & BREUER JR. (1967) na Universidade do Te 

xas, Estados Unidos, trabalhando com seis potros, com peso en 

tre 227 kg e 272 kg, durante sete dias, determinaram o coe fi-

ciente de digestibilidade da proteína bruta e energia bruta 

em duas rações. Essas rações eram constituídas de 30% de sor 

go (So~ghum vulga~e L.) ou 30% de milho (Zea may~ L.) mais 

15% de aveia; 15% de farelo de trigo; 10% de torta de algo-

dão; 5% de melaço; 17% de feno de alfafa; 17,5% de feno de 

Johnson. Os animais foram agrupados aos pares, sendo que o 
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par um e dois recebiam o concentrado na forma farelada mais o 

feno e o terceiro par na forma peletizada completa. O consu-

-mo dos animais foi de 2 / 4% do seu peso corporal em raçao por 

dia. Estes autores concluíram que os coeficientes de digest~ 

bilidade da proteína e energia contida no milho e sorgo sao 

semelhantes às determinadas com ruminantes. Portanto, os coe 

ficientes de digestibilidade determinados com ruminantes para 

esses alimentos, podem ser usados na formulação de rações pa-

ra eqüinos. 

2.2. INFLUÊNCIA DO NíVEL DE TANINO 

Inúmeros trabalhos foram conduzidos com o obj~ 

tivo de estudar o efeito do alto conteúdo de tanino no grao 

de sorgo sobre o comportamento de aves e ratos. Sob a denomi 

nação de tanino, encontramos uma série de substâncias fenóli-

cas de origem vegetal usadas para curtir e conservar couro 

(BROWN, 1964). Além do ácido tânico, alguns de seus metabóli 

cos, entre os quais os ácidos gálicos e digálico, o piroga-

bol e o pirocatecol, podem apresentar efeitos tóxicos para os 

animais. Foi notada uma depressão no ganho de peso de ratos 

quando o nível de tanino adicionado ultrapassava o valor de 

1% (IBRAHIM et alii l 1973). 

Segundo CASTRO & COSTA (1984), a quantidade de 

tanino presente no grão está diretamente correlacionada com a 
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presença de sementes coloridas de castanho, e uma redução ge-

nética na cor castanho resulta em menor percentagem de tanino. 

Um teor elevado de tanino na semente, se por um lado diminui 

os prejuízos causados pelos pássaros à cultura, devido ao sa-

bor adstringente conferido, por outro, torna as raçoes menos 

palatáveis e nutritivas (ROSTAGNO et alii, 1973). 

o uso de variedades de sorgo com alto teor de 

tanino, provocou efeitos depressivos em aves (CHANG & FULLER, 

1964) e em ratos (JAMBUNATHAM & MERTZ 1 1973). Além de depre~ 

são no ganho de peso, elevados índices de mortalidade ocorre-

ram quando se adicionou ácido tânico ou alguns metabólicos, 

como ácido gálico, pirogabol e pirocatecol à rações de pintos 

(VORRA et alii, 1966j KAYUDU et alii l 1970). 

A presença de compostos fenólicos encontrados 

em sorgos de grãos marrom escuro é importante na nutrição de 

monogástricos, em especial às aves, exercendo efeito depress~ 

vo sobre o crescimento e produção. Os efeitos dos taninos 

não são observados com a mesma intensidade em nutrição de 

ruminantes (RIBAS & ZAG0 1 1986). 

ROSTAGNO et alii (1973), pesquisaram o valor 

nutritivo de sorgo com diferentes níveis de tanino. Na Tabe-

la 4 se resumem os resultados obtidos. As aves que receberam r~ 

-çoes com alto teor de tanino (BR-64), apresentaram menor ganho 

de peso e conversão alimentar pior que as aves alimentadas 

com sorgo RS-160 (testemunha - baixo tanino) e NK - 300 (teor 
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intermediário de tanino). O sorgo NR - 300 proporcionou me-

nor desempenho do que o sorgo RS - 160. 

Tabela 4. Efeitos do nível de tanino sobre o ganho de peso e conversão 
alimentar. 

Sorgo 

RS-160 

Nl{-300 

BR-64 

Tanino 
(%) 

0,37 

0,66 

1,57 

Fonte: ROSTAGNO et ali i (1973). 

Ganho de peso 
(g) 

202.2 a 

Conversão 
alimentar 

1,90 a 

2,45 bc 

2,81 c 

Visando solucionar o problema do menor valor 

nutritivo do sorgo com alto tanino t Rostagno & Garriz 2 , cita-

dos por ROSTAGNO (1977) forneceram a pintos rações contendo 

sorgo com alto e baixo tanino, suplementados com metionina ou 

proteina (Tabela 5). Mediante a adiç~o de metionina ou pro-

teina ao sorgo com alto tenino, é possivel obter desempenho 

semelhante ao sorgo de baixo tanino, embora a convers~o ali-

mentar seja pior com o sorgo de alto tanino. Outras pesqu~ 

sas têm confirmado os resultados acima, de que o efeito ad-

verso do tanino do sorgo sobre o desempenho animal pode ser 

amenizado através de compostos doadores de grupos metilicos, 

2 ROSTAGNO, H.S. & GARRIZ, P. Valor nutritivo de hibridos co 
merciales de sorgo graniferos. 1. Tanino, crecimiento,dI 
gestibilidad "in vitro" y energia metabolizable.. In7 
REUNIÓN CIENTIFICA TÉCNICA DE LA ASSOCIACION ARGENTINA 
PROD. ANIM., 2, Rio Cuarto, 1974. v.4. 
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tais como a metionina e a colina (ROSTAGNO et a1ii, 1973; CAS 

TRO & COSTA, 1984; FIALHO & RUTZ, 1985). 

Tabela 5. Nível de tanino em sorgo, suplementação de metionina e proteína. 

sorgo baixo tanino (BT) 

sorgo alto tanino (AT) 

sorgo BT + 0,11% metionina 

sorgo AT + 0,11% metionina 

BT + 
~ 

sorgo prote~na 

sorgo AT + proteína 

Ganho de 
peso 

112,6 b 

59,2 c 

151,3 a 

154,6 a 

153,4 a 

134,8 a 

Conversão 
alimentar 

2,42 bc 

3,74 a 

2,04 d 

2,38 bc 

2,13 cd 

2,4 b 

Fonte: Rostagno & Garriz 2 , citados por ROSTAGNO (1977). 

HEMBRY & REYNOLDS (1974), comparando o valor 

nutritivo de variedades de sorgo com alto teor de tanino (BR-

64) e baixo teor de tanino (E-57) na alimentação de novilhos, 

verificaram que as digestibilidades da energia e da proteína 

para as variedades BR-64 e E-57 foram respectivamente, 37,6% 

e 12,8%; 67,8% e 43,2%. 

Um estudo sobre a substituição do milho pelo 

sorgo, com teor de tanino inferior a 1% no arraçoamento de 

coelhos em crescimento, foi realizado por FANCELLI (1979), nas 

proporçoes de 0%, 25%, 50%, 75% e 100%. Os nIvels utilizados 

nao afetaram o desempenho dos animais quanto ao ganho de pe-

so, consumo de ração e conversão alimentar. Esses resultados 
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concordam com os relatados por COLNAGO et alii (1978) I os 

quais verificaram que a substituição do milho pelo sorgo (O, 

50 e 100%) não afetou os parâmetros analisados, embora a subs 

tituição total do milho tenha apresentado resultados ligeira-

mente melhores que ao nível de 50%. 

CASTRO & COSTA (1984) efetuaram um ensaio com 

galinhas poedeiras Leghorn, em que o milho da raçao basal foi 

substituído pelo sorgo aos níveis de 50, 75 e 100%. A produ-

tividade quanto a porcentagem de postura de ovoS 1 peso médio 

do ovo e conversão alimentar, nao foi afetada significativa-

mente. O teor em tanino do sorgo utilizado era inferior a 

1 >10 o. 

2.3. ENSAIOS DE DIGESTIBILIDADE EM EQUINOS 

"Aanãlise química ou bromato15gica dos alimen-

tos é o primeiro passo para sua avaliação. Entretanto, tor-

nas-e necessãrio o conhecimento da quantidade de cada nutrie~ 

te que o animal tem condição de utilizar. Esta informação e 

obtida medindo-se a digestibilidade dos nutrientes" (SILVA, 

1979). 

O método convencional para determinação da di-

gestibilidade implica em um controle rigoroso da ingestão dos 

alimentos e excreção das fezes. Este controle 
~ 

vezes e tra-

balhoso, e em determinadas circunstâncias é impossível de 
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ser realizado. Isto levou à idealização de outros métodos,os 

quais têm recebido nomes de métodos indiretos, dos indicado-

res ou dos marcadores" (SILVA, 1979). 

Experimentos sobre digestibilidade em eqüinos 

ainda sao muito restritos, quando comparados a outras espe-

cies, principalmente a ruminantes. 

Em face da escassez de informações sobre ava-

liação de alimentos para eqüinos l maior atenção deve ser dada 

aos ensaios de digestibilidade nesta espécie. 

KNAPKA et alii (1967), encontraram resultados 

-nao significativos estatisticamente para digestibilidade da 

MO, PB, FB e EE em muares confinados, ao compararem os méto-

dos: convencional, polietileno e cérium-144 (144-Ce). A ava-

liação com óxido crômico (Cr203) diferiu significativamente, 

para menos, dos demais métodos. Isso foi explicado pela apa-

rente retenção de Cr203, quando os animais foram confinados. 

° uso do polietileno tem tido aplicação prática em virtude de 

uma grande quantidade desse indicador ser incorporado aos 

alimentos sem decréscimo da palatabilidade. 

Sob condições práticas é desinteressante o uso 

do 144-Ce devido a radiocontaminação f nao apenas dos animais, 

mas também dos equipamentos analíticos. 

Na Tabela 6 temos os coeficientes de digestib! 

lidade aparente para muares, comparando o método convencional 

com Cr203f polietileno e 144-CE. 
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Tabela 6. Coeficiente de digestibilidade aparente para muares; comparan
o metodo convencional com Cr2031 polietileno e 144-Ce, como Ln 
dicadores não absorvidos. 

Nutrientes M É T O DOS 

Convencional 144-Ce Polietileno Cr203 

MO 63,3 b 64,8 b 64,8 b 59,2 c 

CV 2,9 2,9 2,9 4,7 

ENN 77,2 b 76,9 b 76,6 c 74,1 c 

CV 2,4 2,9 2,5 3,3 

PB 65,3 64,3 b 64,2 b 58,4 c 

cv 2,4 2,7 3,8 7,9 

FB 32,9 b 30,7 b 30,9 b 20,2 c 

CV 12,2 18,7 9,2 45,2 

EE 49,0 b 47,3 b 47,4 b 39,1 c 

CV 14,9 18,2 17,0 30,0 

Recuperação 96,6 103,2 81,5 

CV (%) 4,6 3,2 12,7 

Medias na mesma linha, seguidas da mesma letra não diferem entre si esta-
tisticamente. 

Fonte: KNAPKA et alii (1967). 

NOOT et ali i (1967) utilizando Cr203 como ind~ 

cador, impregnado em tiras de papel, consequiram recuperar nas 

fezes, 83% desse indicador em 48 horas e 99,6% em 96 horas, 

quando alimentaram cavalos com feno de alfafa e timóteo. 

APPLEGATE & HERSHBERGER (1969) encontraram em 

eqüinos alimentados com feno de alfada, timóteo e "orchard-

grass", em três estágios de maturação (primeiro, segundo, te~ 

ceiro cortes) diferenças estatisticamente significativas para 
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coeficientes de digestibilidade da celulose, hemicelulose e 

M.S., ao compararem as t~cnicas: "in vitro", saco de nylon, 

convencional e "controle inoculumlt (Tabela 7). 

Tabela 7. Comparação das médias dos coeficientes de digestibilidade em re 
lação: forragem, estágio de maturação e técnicas para determina 
ção dos coeficientes. 

Item Celulose Hemicelulose M. S. 

Feno 
alfafa 50,3 a 46,1 a 51,9 a 
timoteo 42,1 b 46,4 a 44,0 b 
tlorchard-grass tl 43,3 b 43,8 b 44,6 b 

Colheita 
primeira (03/06/76) 54,4 c 52,8 c 55,7 c 
segunda (13/06/76) 46,2 d 44,S d 47,6 d 
terceira (23/06/76) 35,2 e 39,1 e 37,2 e 

Tecnicas 
"in vitro" 37,0 f 41,9 f 37,0 f 
saco de nylon 45,5 g 46,0 g 45,5 g 
convencional 60,8 h 53,6 h 60,8 h 
controle tlinoculum" 37,8 f 39,5 ~ 

Medias seguidas da mesma letra não diferem entre s~ estatisticamente. 

Fonte: APPLEGATE et alii (1969). 

LOWE et alii (1970) verificaram nao haver dife 

rença significativa para digestibilidade da MS, PB e consti-

tuintes da parece celular pelo m~todo convencional, ao utili-

zarem poneis fistulados e não fistulados. 

PULSE et alii (1973) observaram que a fistula-

ção cecal em eqüinos não causou diferença estatisticamente si~ 

nificativa quanto a digestibilidade da MS, PB e EB, entretan-
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to, para FB e EE, houve. Constataram ainda que o emprego de 

Cr203 e polietileno se equivaleram estatisticamente ao método 

convencional. O tempo de retenção do Cr203 e polietileno au

mentaram significativamente para os animais fistulados (Tabe

la 8). 

VEIGA et alii (1974), obtiveram valores signi

ficativamente mais elevados, para digestibilidade da matéria 

seca, no método do óxido crômico, em quatro filhas adultas de 

garanhão Bretão Postier e igual número de filhas de reprodu

tor puro sangue Inglês, todas provenientes de éguas "1/2 san

gue" mangalarga. Os animais foram tratados ãs 06:00 e 18:00 

horas, diariamente com raçao constituída de 7,045 kg de maté

ria seca. O óxido crômico foi homogeneizado na ração, atin

gindo a concentração de 0,136%, ã base de matéria seca. O p~ 

ríodo pré-experimental foi de dez dias, com experimental de 

oito dias. 

Em outro experimento no qual usaram cromoge-

neos vegetais VEIGA et alii (1975) relataram que os coeficien 

tes de digestibilidade da M.S., obtidos pelo método dos cromo 

gêneos, não diferiram estatisticamente, dos obtidos pelo mét~ 

do convencional, quando trabalharam com eqüinos "1/2 sangue 

Bretão" e "1/2 sangue Inglês", alimentados com uma dieta de 

51% de feno de alfafa; 19% de milho; 6,5% de aveia; 3,0% de 

semente de linho; 19% de sabugo de milho; 1% de farinha de 

osso e 0,5% de sal. O período pré-experimental foi de dez 

dias e o experimental de oito dias. 



Tabela 8 .. Coeficiente de digestibilidade aparente, prê-e pós-fis tu1ação, e.m cavalos. 

'D I G E S T I B I L I D A D 

+ + SD + F'B + SD MS SD EB - PB .- SD I -

Prê-fistu1ação 

coleta total 60,5 1,2 59,2 1,5 64,1 1,5 39,5 2,4 

Cr203 59,9 2,9 58,6 3,2 65,1 4,9 38,6 4,1 

polieti1eno 61,1 2,8 55,9 3,5 62,9 6,4 34,5 4,1 

Pós-fistu1ação 

coleta total 62,4 6,5 61,2 6,9 63,0 7,6 45,7 9,4 

Cr203 61,3 2,5 60,0 4,2 62,2 7,2 44,1 3,8 

polietileno 61,1 2,8 59,9 3,4 62,0 7,6 43,9 3,9 

Os resultados são médias de 3 animais. 

Fonte: PULSE et a1ii (1973). 

E 

EE + .... 

51,1 

54,8 

51,6 

66,6 

65,2 

65,4 

SD 

2,2 

6,7 

6,8 

6,7 

4,2 

3,6 

N 
o 
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OLSON & RUUDVERE (1955) afirmaram que existe 

uma série de fatores que afetam a digestão nos eqüinos: indi-

vidualidade, composição química dos alimentos, quantidade de 

alimentos ingeridos, velocidade de trabalho, grau de moagem 

dos alimentos, água contida e tempo de trânsico dos alimentos 

através do trato digestivo e quantidade de fibra presente na 

-raçao. Na Tabela 9, os autores compararam os coeficientes de 

digestibilidade de alimentos, com vários teores de fibra bru-

ta, entre eqüinos e bovinos. 

Tabela 9. Compa:a~ão dos coeficientes de digestibilidade dos alimentos 
com varlOS teores de fibra bruta, entre eqüinos e bovinos. 

D I G E S T I B I L I D A D E 
Alimento Espécie 

MO PB FB EE ENN 

feno equlna 58 63 48 22 65 

(22% FB) bovina 67 65 63 57 68 
... 

69 80 29 71 75 avela equlna 

(10% FB) bovina 70 76 28 80 76 

milho eqüina 89 76 40 61 92 

(2% FB) bovina 90 72 58 89 95 

trigo-palhas equlna 21 28 18 28 

(41% FB) bovina 42 24 50 31 37 
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Os dados demonstraram diferenças nos coeficie~ 

tes de digestibilidade da fibra bruta. Isto porque, a diges

tibilidade da fibra bruta e feita por microorganismos no tra

to digestivo. Nos eqüinos, eles estão presentes no ceco e co 

lon, enquanto nos bovinos se encontram no rumen. Certamente 

a fibra permanece por mais tempo no rumen que no ceco e có

lon, permitindo assim, uma digestão mais completa nos bovinos 

que nos eqüinos. A diferença dos coeficientes de digestibi1~ 

dade de proteína, extrativo não nitrogenado, foi muito peque

na (MOORE, 1968). 
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I 

3. ~1ATERIAL E '1ETODOS 

3.1. LOCAL 

o trabalho foi conduzido no Haras Rancho Nati-

vo, de propriedade do Sr. José Francisco de Oliveira, locali-

zado em Limeira, na região central do Estado de são paulo/di~ 

tante 140 km da capital, com altitude de 689 metros. A cida

de de Limeira está situada a 220 34' de latitude sul e 470 25' 

de longitude oeste de Greenwich. Apresenta clima do tipo Cwa, 

segundo a classificação de Koeppen (1948), cujas caracterís-

ticas são de clima subtropical úmido, com inverno seco e tem

peraturas médias no mês mais frio (julho) de 16,7o C e a do 

mês mais quente o (janeiro) de 22,6 C. 

A precipitação média anual é de 1375 mm, sendo 

o mês de julho o mais seco, com 25 mm de médio e o de janeiro, 

o mais chuvoso, com 237 mm de média. O período de seca gera! 

mente se estende de abril a setembro e o das águas de outubro 

a março. 

o Haras Rancho 'ativo possui uma area de 48 ha 

com boa topografia e água abundante. 
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Os solos da área possuem características de 

perfis latossólicos, predominando o Latossolo Vermelho Escu

ro. 

3.2. ANIMAIS 

Foram utilizadas 12 fêmeas adultas da raça pu

ro sangue Inglês, com idade média de oito anos, variando en

tre os limites de seis a dez anos. 

O pedo médio no início do experimento foi de 

aproximadamente 481 kg, sendo a mais leve de 430 kg e a mais 

pesada de 520 kg. 

Todas as éguas estavam prenhes, variando entre 

89 e 109 mes de gestação. Foram utilizados neste experimento 

éguas gestantes por serem os únicos animais disponíveis na 

ocasião. Na Tabela lO, temos a composição dos pares por tra

tamento, peso e mês de gestação. 
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Tabela 10. Comrosição dos pares por tratamento conforme peso e mes de ge~ 
taçao. 

Nome do Mês de ai bl cl 
Par Peso- Peso- Peso- Trat. animal gestaçao (kg) (kg) (kg) 

1 Lazorra 99 520 567 560 RA 
Tamú 99 513 530 530 RB 

2 Garbosa 89 436 470 461 RA 
Orquestra 79 430 461 450 RB 

3 Umbrokem 109 513 540 540 RA 
F10rávia 109 513 540 530 RB 

4 Micena 99 461 490 490 RA 
Avelã 89 450 470 486 RB 

5 Alondra 89 485 520 530 RA 
Canção 99 460 471 486 RB 

6 Duquesa 99 513 540 540 RA 
Mirabá 109 480 500 486 RB 

ai peso inicial no período pre-experimental 

bl peso inicial no período de coleta 

cl peso final no período de coleta 

3.3. TRATAMENTOS 

As raçoes experimentais (RA e RB) utilizadas 

no experimento foram as seguintes: 

RA - rolão de milho (34/5%) i milho (34,5%) concen

trado protéico comercial (31%). 

RB - rolão de milho (34%)i sorgo (34%)i 

centrado protéico comercial (32%). 

con-
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-Nessas porcentagens as duas raçoes se apresen-

taram isoprotéicas e isocalóricas. 

o rolão de milho foi triturado em moinho com 

peneira de 8 rnrn, e o milho e sorgo foram desintegrados em moi 

nho de martelo com peneira de 8 rnrn. 

As raçoes experimentais foram preparadas no 

próprio Haras, com auxílio de um misturados vertical de 300 

kg de capacidade. 

o milho utilizado na formulação das rações ex-

perimentais, foi produzida no próprio Haras. O concentrado 

e o sorgo que apresentou um teor de 0,65% de tanino, foram 

adquiridos no comércio local. 

-As raçoes experimentais eram preparadas em 

quantidades que atendessem o período de 7 dias, para evitar 

possíveis problemas de armazenamento. 

3.4. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

A comparaçao entre as médias dos dois tratamen 

tos foi feita de acordo com o delineamento de dados emparelh~ 

dos proposto por SNEDECOR & COCHRAN (1967). 
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Par 
RA RB Diferença Desvi9 Desvio 
Xl X2 D = XI-X2 d=D-D quadrado 

(d2) 

1 Xll X2l Dl dI 

2 XI 2 X22 D2 d2 

3 X13 X2 3 D3 d 3 

4 XI 4 X24 D4 d4 

5 Xl S X25 Ds d s 

6 X16 X26 D6 d6 

D = L D 
O S2 = d2 

6 
D n-I 

onde: Xll representa um observção qualquer feita no primeiro 

par sob o tratamento RB, e assim por diante 

Para testar a hipótese de igualdade entre RB e 

RA quanto as diversas variáveis estudadas, foi usado o segui~ 

te teste "t 11 : 

t = D 

com n-l graus de liberdade, onde: 

D 
L D (diferença média entre RB e RA) = 

6 

/ Ld 2 

s- =/ n-l (erro padrão da diferença 
D 

me-
n dia) 

f 
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3.5. CONDUÇÃO DO ENSAIO 

o experimento foi conduzido em duas fases, a 

primeira com duração de 34 dias e a segunda de seis dias. 

Todos animais receberan vermífugo de amplo es-

pectro antes do início da fase 1. 

Na fase 11 período entre 10 de agosto a 12 de 

setembro de 1987 1 os animais passaram por um processo de adaE 

tação aos tratamentos em baias de madeira com piso de cimento, 

medindo 4 / 10 x 3,80 m, sem cama I com bebedouro automático e co 

cho de cimento para ração e sal mineral. Em cada baia foi 

colocada uma identificação I na qual constava o nome do ani-

mal e o tratamento que lhe era fornecido. 

Nesta fase os animais receberam gradativamente 

nos primeiros 11 dias as rações experimentais para se adapta-

rem ao novo tipo de arraçoamento e evitar transporte digesti-

vo. 

A adaptação as raçoes foi feita de acordo com 

o esquema abaixo: 

dias 10 e 11/08/87: substituiu-se 1 kg da ração original pe 
las raçoes experimentais 

dias 12 e 13/08/87: substituiu-se 2 kg 

dias 14 e 15/08/87: substituiu-se 3 kg 

dias 16 e 17/08/87: substituiu-se 4 kg 

dias 18 e 19/08/87: substituiu-se 5 kg 
dia 20/08/87: substituiu-se 6 kg 
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Durante este período os animais receberam as 

raçoes duas vezes ao dia; 08:00 e 16:00 horas. 

Na fase lI, período de 13 a 19 de setembro de 

1987, foi feita coleta total de fezes e amostras das raçoes 

experimentais e do volumoso para determinação dos coeficien-

tes de digestibilidade de nutrientes das rações. Face 
~ 

as 

condições existentes e às dificuldades durante a epoca do ex-

perimento, optou-se pelo método convencional de coleta de fe-

zes, para a realização desse experimento. 

A quantidade de alimento fornecida aos animais 

foi estabelecida segundo tabelas do NATIONAL RESEARCH COUNCIL 

(1978), procurando atender as necessidades de proteína bruta 

e nutrientes digestíveis totais. Os animais tiveram sempre 

à disposição dentro das baias, sal mineralizado. As raçoes 

experimentais foram divididas em três (3) porções e eram for-

necidas diariamente às 08:00i 13:00 e 18:00 horas; num total 

de 6 kg por cabeça/dia, mais verde picado. 

Durante essa fase foram feitas observações da 

aparência geral dos animais em pontos que revelam seu estado 

nutricional corno: movimentos, pelagem, peso e enfermidades. 

Constatou-se que durante todo o experimento os animais manti-

veram-se em ótimo estado nutricional. 

Com relação as raçoes experimentais, foram fei 

tas análises bromatológicas e avaliadas com relação a palati-
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bilidade através da ingestão pelos animais e consideradas de 

boa palatabilidade. 

As fezes foram coletadas diariamente durante 

as 24 horas do dia. Os animais permaneceram inteiramente con 

finados e foram pesados no início e final dessa fase. 

3.6. CÁLCULOS DOS COEFICIENTES DE DIGESTIBILIDADE 

Os coeficientes de digestibilidade dos nutrie~ 

tes das rações foram calculados com as seguintes equações pr~ 

postas por MOTT (1957): 

Digestibilidade MS (%) = (1 - __ f_) . 100 
a 

onde: 

f = matéria seca das fezes 

a = matéria seca do alimento 

Digestibilidade f.f 
(%) = (1 - p) 100 dos nutrientes . 

a.a p 
onde: 

f = matéria seca das fezes 

a = matéria seca do alimento 

fp = porcentagem de proteína na matéria seca das fezes 

a p = porcentagem de proteína na matéria seca do alimento 
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3.7. ANÁLISES DOS ALIMENTOS E DAS FEZES 

A análise da composição química bromatológica 

dos alimentos foi feita segundo os métodos recomendados pela 

AOAC (1965) I sendo analisadas um total de sete (7) amostras: 

milho l rolão de milho l sorgo concentrado protéico 1 capim na

pier l ração A e ração B. A análise das fezes também foi rea-

lizada segundo os mesmos métodos l 

12 amostras. 

perfazendo um total de 

As fezes e o volumoso foram levadas ao labora

tório, pesadas, secas em estufa com circulação forçada de ar 

a 6SoC e preparadas para determinação de matéria seca a 100-

10SoC. 

o cálcio e o fósforo foram determinados pelo 

método proposto por EASLEY et ali i (1965). 

Os alimentos l assim corno as fezes foram igual

mente analisados para matéria seca (MS) 1 proteína bruta (PB) , 

fibra (FB) 1 extrato etéreo (EE), matéria mineral (MM), cálcio 

(Ca)1 fósforo (p) e extrativo não nitrogenado (ENN). 

Na Tabela 11, ternos a composição química broma 

tológica dos alimentos e das rações experimentais. 

Na Tabela 12 1 ternos a composição química broma 

tológica das fezes dos animais nos tratamentos A e BI durante 

o período de coleta. 



Tabela 11. Composição qUlmlca bromatológica do milho, rolão de milho, 
sorgo, concentrado protéico, ração A, ração B e capim napier. 

MS 
100% de matéria seca 

(%) PB FB EE Mtvl ENN Ca P 

milho 86,04 11,21 2,83 4,57 1,80 79,59 0,01 0,33 

ro1ão de milho 88,25 7,78 11,71 3,58 1,94 74,99 0,02 0,07 

sorgo 87,26 10,28 3,0 3,96 1,76 81,00 0,02 0,35 

concen. protéico 91,05 33,23 10,32 3,71 17,35 35,39 3,98 1,69 
-raçao A 88,67 16,26 8,27 4,38 6,79 64,30 1,36 0,86 
-raçao B 89,13 16,17 8,60 3,84 6,68 64,7l 1,36 0,74 

capim napier 26,39 1,88 41,75 1,61 5,73 49,03 0,16 0,16 

Tabela 12. Composição qUlmlca bromatolõgica das fezes dos animais nos 
tratamentos A e B durante o período de coleta (seis dias). 

MS 
% na matéria seca 

Par 
(%) PB FB EE 11M ENN Ca P 

Tratamento A 

1 23,83 7,53 34,16 5,23 10,99 42,09 1,46 0,73 
2 27,27 7,81 32,67 5,23 12,21 42,08 1,45 0,97 
3 25,25 11,27 31,75 5,30 11,59 40,09 1,82 0,84 
4 23,66 12,14 29,82 5,98 13,38 38,68 1,82 0,85 
5 25,02 8,78 31,64 5,73 12,61 41,24 1,94 0,97 
6 25,88 8,40 36,16 4,19 12,89 38,36 1,44 0,60 

Tratamento B 

1 24,34 9,44 30,83 5,05 12,99 41,69 2,07 1,09 
2 28,62 8,54 31,74 5,83 13,25 40,64 1,69 1,09 
3 24,73 10,51 28,66 5,10 14,61 41,12 1,58 1,09 
4 28,44 9,50 30,69 5,68 12,53 41,60 1,69 0,96 
5 27,19 8,54 34,40 4,81 14,85 37,10 1,45 0,84 
6 24,77 10,40 30,77 6,26 12,05 40,52 1,94 0,97 
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4. RESULTADOS 

4.1. DESEMPENHO DOS ANIMAIS 

4.1.1. Peso dos animais no inicio e final do experi-

mento e médias por tratamento (Tabela 13). 

Tabela 13. Peso inicial e final por animal e medias por tratamento. 

TRATAME N TOS 

Par RA RB RA RB 
Peso inicial (kg) Peso final (kg) 

1 520 513 564 530 

2 436 430 466 456 

3 513 513 540 535 

4 461 450 490 478 

5 485 460 525 479 

6 513 480 540 493 

X 488 474,3 520,8 495,2 
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4.1.2. Consumo pelos animais em matéria seca 

o consumo total com base na matéria seca duran 

te o período de coleta encontram-se na Tabela 14. 

Tabela 14. Consumo total em mater1a seca por animal e médias por tratamen 
to durante o período de coleta (seis dias). 

Par 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Totais 

x 

RA 

46,72 

46,50 

46,72 

46,28 

46,28 

46,72 

279,22 

46,54 

T R A T A M E N T O (kg) 

RB 

46,22 

46,45 

46,89 

46,45 

46,89 

46,89 

279,79 

46,63 

o consumo médio diário com base na matéria se-

ca e médias durante o período da coleta encontram-se na Tabe-

la 15. 



.35. 

Tabela 15. Consumo medio diário em materia seca por animal e medias por 
tratamento durante o período de coleta (seis dias). 

Par 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Totais 

x 

RA 

7,79 

7,75 

7,79 

7,7l 

7,71 

7,79 

46,54 

7,76 

T R A T A M E N T O (kg) 

4.2. COEFICIENTES DE DIGESTIBILIDADE 

RB 

7,71 

7,74 

7,82 

7,74 

7,82 

7,82 

46,65 

7,78 

4.2.1. Quantidade de fezes excretadas durante seis 

dias de coleta 

As quantidades de fezes excretadas por animal 

e médias por tratamento, na matéria original e matéria seca 

no período de coleta encontram-se na Tabela 16. 
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Tabela 16. Quantidade total de fezes excretadas por animal e média por 
tratamento, na matéria original e matéria seca, no período 
de coleta (kg). 

Par 
Total (kg) % MS Total MS 

RA RB RA RB RA RB 

1 96,55 83,53 23,83 24,34 23,01 20,33 

2 81,01 72,25 27,27 28,62 22,09 20,68 

3 94,17 81,65 25,25 24,73 23,78 20,19 

4 89,36 81,18 23,66 28,44 21,14 23,09 

5 79,64 89,31 25,02 27,19 19,93 24,28 

6 85,74 89,50 25,88 24,77 22,19 22,17 

Totais 526,47 497,42 132,14 130,74 

X 87,75 82,90 22,02 21,79 

4.2.2. Coeficientes de digestibilidade dos 

nutrientes 

Os resultados de digestibilidade dos nutrien-

tes das raçoes A e B, bem como suas médias encontram-se nas 

Tabelas 17 e 18. 
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Tabela 17. Coeficientes de digestibi1idade dos nutrientes e medias da ra 
ção A. 

Coeficiente de digestibi1idade (%) 
Par 

MS PB FB EE ENN 

1 51,00 68,00 11,00 26,00 65,00 

2 52,52 68,48 17,24 29,63 66,38 

3 49,00 51,00 14,00 22,00 66,00 

4 54,35 52,75 27,08 ?? ?? --'-"-::r-- 70,37 

5 56,94 68,13 27,08 29,63 70,15 

6 53,00 66,00 9,00 41,00 69,00 

Totais 316,81 374,36 105,40 170,48 406,90 

X 52,80 62,39 17,57 28,41 67,82 

Tabela 18. Coeficientes de digestibi1idade dos nutrientes e medias da ra
ção R. 

Coeficientes de digestibi1idade (%) 
Par 

MS PB FB EE ENN 

1 ~56,03 64,84 27,59 32,00 69,48 

2 55,43 68,13 24,66 20,00 69,76 

3 56,91 61,96 34,90 32,00 70,24 

4 50,26 59,34 19,18 12,00 65,44 

5 48,00 61,00 7,00 24,00 68,00 

6 52,69 58,70 23,49 8,00 67,88 

Totais 319,32 373,97 136,82 128,00 410,80 

X 53,22 62,33 22,80 21,33 68,47 
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4.3. ANÁLISE ESTATíSTICA 

o teste "t" nao indicou diferenças estatísti

cas nos coeficientes de digestibilidade da matéria seca, pro

teína, fibra bruta, extrativo não nitrogenado e, indicou dife 

rença estatística para o extrato etéreo ao nível de 5% nas ra 

ções utilizadas nos tratamentos, conforme Tabela 19. 

Tabela 19. Coeficientes de digestibi1idade e teste "t". 

Tratamento Teste 

RA RB 
tl t " 

Coeficientes de digestibilidade (%) 

matéria seca 52,80 53,22 0,35 

proteína bruta 62,39 62,33 -0,05 

fibra bruta 17,57 22,80 1,68 

extrato etéreo* 28,41 21,33 -2,39* 

extrativo não nitrogenado 67,82 68,47 0,86 
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5. DISCUSSAO 

Os animais usados no experimento com idade me

dia de oito anos, todos da raça Puro Sangue Inglês, encontra

vam-se no terço final da gestação e eram provenientes de uma 

criação a campo onde as pastagens podiam ser consideradas de 

qualidade nutricional baixa, porém recebiam 

alimentar. 

complementação 

5.1. CONSUMO DE RAÇÕES PELOS ANIMAIS EM MATÉRIA SECA 

É de grande importância a quantidade de alimen 

tos ingeridos nos programas de nutrição animal devido aos inú 

meros fatores que os influenciam. ENSMINGER (1973) cita os 

seguintes: individualidade, temperamento, idade e peso vivo, 

tipo, regularidade, intensidade e velocidade de trabalho, cli 

ma, qualidade e quantidade de alimentos. 

Neste experimento, o consumo total com base 

na matéria seca foi de 279,22 kg e 279,79 kg, portanto, uma 

ingestão média diária de 46,54 kg e 46,63 kg por tratamento 

(RA e RB), respectivamente. 
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5.2. COEFICIENTES DE DIGESTIBILIDADE 

Os coeficientes de digestibilidade médios da 

matéria seca, proteína bruta, fibra bruta e extrativo não ni

trogenado, não apresentaram diferenças significativas, comre

lação ao extrato etéreo, observou-se diferença significativa 

ao nível de 5%. 

Inúmeros sao os fatores que podem intervir na 

determinação dos coeficientes de digestibilidade da matéria 

seca e dos diversos nutrientes. 

Devido a categoria dos animais utilizados nes

te experimento, éguas adultas em gestação, os valores encon

trados para os coeficientes de digestibilidade dos nutrientes 

às vezes se aproximaram dos valores encontrados no levantamen 

to bibliográfico, outras vezes foram bastante discordantes. 

Esse fato era esperado, tendo em vista que os 

autores consultados nesta revisão bibliográfica, trabalharam 

com animais de raças, idades e categorias diferentes das uti

lizadas em nosso experimento, também a composição e porcenta

gem de nutrientes das rações por eles formuladas foram dife

rentes. 



.41. 

5.2.1. Coeficientes de digestibilidade de matéria 

seca 

Os coeficientes de digestibilidade de matéria 

seca foram 52 1 80 para RA e 53,22 para RB. Os dados obtidos 

neste trabalho estão de acordo com os de VEIGA et alii (1974) 

que trabalhando com animais "meio sangue bretão" , encontra-

ram o coeficiente de digestibilidade de 51,9 ± 1,3%, porém s~ 

periores ao encontrado pelos autores quando trabalharam com 

animais "meio sangue Inglês", que encontraram o coeficiente 

+ -de 43 1 4 - 1,3%, em raçoes completas na forma farelada. 

Entretanto, os resultados encontrados por HINTZ 

et alii (1971a) foram de 69 1 7% e 79,7%/ com pôneis pesando em 

média 131 kg, superiores aos determinados nesse trabalho. 

SHURG & PULSE (1974)/ encontraram coeficientes de digestibil~ 

+ dade de 65,95% - 4,16%/ trabalhando com animais adultos e uma 

raçao contendo 51% de feno festuca, mais 49% de concentrado. 

Ainda PULSE et alii (1973) trabalhando com animais da raça 

Puro Sangue Inglês adultos, rações completas peletizadas e co 

leta total de fezes, encontraram os coeficientes de digestibi 

lidade de 60/5% ± 1,2% e 62,4 ± 6,5% determinados pelo método 

convencional e do indicador. 

~~NZANO et ali i (1978) trabalhnado com animais 

em crescimento/ da raça ÁraBe, encontraram os coeficientes de 

digestibilidade de 62/89% e 62/47%, determinados pelo método 

convencional. 
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Coeficientes de digestibilidade somente de for 

rageiras, foram determinados por alguns autores. HAENLEIN et 

alii (1966a) trabalhando com feno de alfafa em três formas fí 

sicas: peletizada, IIwafel" e farelada, encontraram os seguin

tes coeficientes de digestibilidade: 52%, 53% e 52%, respecti 

vamente. VANDER NOOT & TROUT (1971) encontraram coeficiente 

de digestibilidade de 49,77% ± 8,64% com uma mistura de três 

gramineas (capim cevadinha, tim6teo e capim p~-de-galinha) e 

uma leguminosa (alfafa). HINTZ et ali i (1971a) trabalhando 

com feno de alfafa e de tim6teo, encontraram coeficiente de 

digestibilidade de 55,5% ± 51,6%, para estas gramíneas. 

5.2.2. Coeficiente de digestibilidade da proteína 

bruta 

Os coeficientes de digestibilidade encontrados 

para proteína bruta foram 62,39% para RA e 62,33% para RB. Os 

dados obtidos nesse trabalho não estão de acordo com os obti

dos por KNAPKA et alii (1968), que encontraram os valores de 

digestibilidade da proteína bruta em muares de dois a cinco 

anos, 83,7% e 82,3%, com rações completas fareladas. SLADE 

& HINTZ (1969) trabalhando com ração completa peletizada em 

eguas adultas da raça Puro Sangue Inglês, Quarte Horse e po

neis, obtiveram 77,3% para a digestibilidade de proteína bru

ta. PULSE et alii (1973), com ração completa peletizada em 

eqüinos adultos da raça Puro Sangue Inglês, peso médio de 
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483 kg, obtiveram resultados bem semelhantes aos encontrados 

em nosso trabalho para a digestibilidade de proteína bruta, o 

coeficiente de 64,1% ± 1,5%, através do método de indicador 

e 63,0% ± 7,6% pelo método convencional (coleta total de fe

zes). SCHURGE & PULSE (1974) trabalhando com machos e fêmeas 

adultas, obtiveram coeficientes de digestibilidade para pro

teína bruta igual a 76,1% ± 2,49% e 70,3% ± 3,05%. 

FONNSBECK et alii (1967) trabalhando com ani

mais adultos de oito e dez anos de idade, encontraram coefi

cientes de digestibilidade médios da proteína bruta de 47,81% 

para gramíneas e 61,33% para leguminosas. WORD & BREUER JR., 

(1967) concluiram que o coeficiente de digestibilidade da pr~ 

teína bruta do milho e do sorgo em raç6es que apresentaram 30% 

desses alimentos, foram semelhantes as determinadas com rumi

nantes. HINTZ et alii (1971a) trabalhando com Poneis de 163 

kg e ração constituída de feno de timóteo e milho com palha 

na relação 1:0, 1:1 e 1:4, encontraram os coeficientes de di

gestibilidade de 42,6%; 64,9% e 80,5% para proteína bruta, 

respectivamente. 

5.2.3. Coeficiente de digestibilidade da fibra bruta 

Os coeficientes de digestibilidade da fibra 

bruta encontrados nesta pesquisa foram 17,57% e 22,80%, para 

os tratamentos RA e RB, respectivamente. 
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Os resultados aqui obtidos são inferiores aos 

de KNAPKA et alii (1967) que encontraram 32,9% com muares adul 

tos em rações fareladas, e KNAPKA et alii (1968) com muares 

de dois a cinco anos em rações fareladas, obtiveram 29,4% e 

27,2% para as duas idades, respectivamente. 

A maioria dos experimentos apresentaram coefi

cientes superiores aos obtidos nesta pesquisa, SLADE & HINTZ 

(1969) trabalharam com éguas adultas, porém vazias, das raças 

Puro Sangue Inglês, Quarter Horse e Shetland e obtiveram coe

ficientes de digestibilidade médio de 38,6%. PULSE et alii 

(1973) trabalhando com ração completa peletizada em eqüinos 

adultos da raça Puro Sangue Inglês, peso médio de 483 kg, en-

contraram coeficientes de digestibilidade igual a 39 / 5 ± 2,4% 

através do método indicador e 45,7 ± 9,4% pelo método conven

cional. 

Em outros trabalhos os autores determinaram os 

coeficientes de digestibilidade da fibra bruta dos alimentos. 

FONNESBECK et alii (1967, 1968a) em animais adultos com oito 

a dez anos de idade, encontraram coeficientes de digestibili

dade médio de 43,12% para gramíneas e 39,93% para leguminosas. 

VANDER NOOT & TROUT (1971) trabalhando com uma mistura de 

quatro gramíneas e uma leguminosa, encontraram 39,39 ± 5,43% 

para digestibilidade da fibra bruta. ~ffiNZANO et alii (1987) 

trabalhando com potros em crescimento, encontraram coeficien-

tes de digestibilidade médio de 29,95i 27,08 e 25,48% para 



.45 . 

três tratamentos (TI' T 2 e T 3 )com percentagens variadas de 

espiga de milho desintegrada com palha e sabugo e mandioca in 

tegral t respectivamente. 

5.2.4. Coeficientes de digestibilidade do extrato 

etéreo 

Os coeficientes de digestibilidade médios do 

extrato etéreo determinados nesse trabalho, foram de 28,41 e 

21,33 para os tratamentos RA e RB, respectivamente. 

Os resultados encontrados nesse trabalho foram 

inferiores aos encontrados por SLADE & HINTZ (1969) que tra

balhando com eguas adultas Puro Sangue Inglês e Quarter Hor

se, com peso médio de 430 kg, obtiveram um coeficiente de di-

gestibilidade de 33/5%. PULSE et alii (1971) encontraram 

51/1% ± 2,2% e 63,0% ± 7,6%, como coeficiente de digestibili

dade do extrato etéreo numa raçao completa peletizada, sendo 

o primeiro através do método do indicador e o segundo pelo me 

todo convencional. 

Os resultados encontrados por HAENLEIN et alii 

(1966a) foi de -23%; -26% e -14% para os coeficientes de di

gestibilidade do feno de alfafa nas formas peletizadas, fare-

ladas e "wafer", respectivamente e FONNESBECK et ali i (1967) 

encontraram como resultados médios 31,93% e 19,36% para coe

ficientes de digestibilidade de gramíneas e leguminosas. 
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5.2.5. Coeficientes de digestibilidade do extrato 

etéreo não nitrogenado 

Os coeficientes de digestibilidade médios do 

-extrativo nao nitrogenado determinados nesse trabalho foram 

de 67 / 82% e 68 / 47% para os tratamentos RA e RBI respectivame~ 

te. 

SLADE & HINTZ (1969) encontraram valores supe-

riores aos encontrados nesse experimento, trabalhnado com ra-

ção completa peletizada em éguas adultas com peso médio de 

430 kg, das raças Puro Sangue Inglês e Quarter Horse, obtive 

ram 80,6% para o coeficiente de digestibilidade do extrativo 

-nao nitrogenado. KNAPKA et alii (1967) encontraram com mua-

res adultos coeficientes de digestibilidade de 77,2% em raçao 

farelada. 

HAELIN et alii (1966a) trabalhnado com poneis 

de um a dois anos de idade e peso médio de 130 kg, determina-

ram coeficientes de digestibilidade do feno de alfafa nas for 

mas peletizadas, "wafer" e farelada, encontrando 68%, 70% e 

67%, respectivamente. 

FONNESBECK et ali i (1967) estudaram digestibi-

lidade do extrativo não nitrogenado com animais adultos de 

oito a dez anos de idade em gramíneas e leguminosas, obtendo 

uma média de 40 / 0% e 75,6% para as respectivas forrageiras. 

VANDER IDOT & TROUT (1971) trabalhnado com quatro eqüinos e 
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uma mistura de três gramíneas e uma leguminosa encontraram 

+ 54,91% - 12,23% para coeficiente de digestibilidade do extra-

tivo não nitrogenado. 
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6. CONCLUSOES 

Os resultados obtidos permitiram as seguintes 

conclusões: 

- A ração A (RA), assim como a ração B (RB) , apresentaram 

coeficientes de digestibilidade semelhantes. 

- Não houve rejeição das rações, mostrando que ambas pos

suem palatabilidade semelhantes. 

- Os animais permaneceram em bom estado nutricional, sem 

transtornos digestivos, durante todo o período do exper! 

mento. 

- Os resultados obtidos nao revelaram diferenças estatís

ticas significativas para os coeficientes de digestibil! 

dade para matéria seca, proteína bruta, fibra bruta e ex 

trativo não nitrogenado, com relação ao extrato etéreo, 

foram obtidas diferenças estatísticas significativas ao 

nível de 5%. Pelo bom estado nutricional apresentado por 

todos os animais durante todo o período experimental, p~ 

de-se sugerir que o milho pode ser substituído pelo sor

go, no concentrado de rações para éguas gestantes. 
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