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RESUMO 

CERBARO, A.E.M. Avaliação de parâmetros digestivos e comportamentais 

de equinos alimentados com rações peletizadas produzidas com milho de 

diferentes granulometrias. 2021. 66f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, 

Pirassununga, 2021.  

Grande parte das rações de equinos é peletizada, pois possibilita 

homogeneidade da mistura e facilita o transporte e armazenamento. O objetivo 

desse trabalho foi avaliar os parâmetros digestivos e comportamentais de 

equinos alimentados com rações peletizadas produzidas com milho de diferentes 

granulometrias (3, 5 e 8 mm). Foram utilizados oito cavalos machos castrados 

da raça Puro Sangue Árabe, 445,03 ± 5,23 kg e idade média de 120 ± 7,5 meses, 

com consumo de 1% de volumoso e 0,75% de concentrado, do peso corporal. 

Os tratamentos foram, F: Concentrado farelado com milho moído a 3 mm; P3: 

Concentrado peletizado com milho moído a 3 mm; P5: Concentrado peletizado 

com milho moído a 5 mm; P8: Concentrado peletizado com milho moído a 8 mm. 

Utilizando delineamento experimental quadrado latino duplo 4x4 

contemporâneos, o experimento foi realizado em 4 fases de 20 dias, sendo 15 

dias para adaptação a dieta e 5 para coletas de amostras, com 15 dias entre 

cada período para que não tenha efeito residual. Os dados foram submetidos a 

análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey, com nível de 

significância de 5%. Além disso as médias foram comparadas através de 

contrastes ortogonais: F x (P3 + P5 + P8); P3 x (P5 + P8); P3 x P8. As variáveis 

utilizadas foram: peso e escore de condição corporal (ECC), coeficiente de 

digestibilidade aparente (CDA) de MS, MO, PB, EE, MM, FDN, FDA e extrativos 

não nitrogenados (ENN), concentração ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), 

ácido lático e pH das fezes, perfil sérico de colesterol, triglicérides e resposta de 

glicose e insulina pós prandial, comportamento alimentar e etograma. Os dados 

submetidos a analise variância, não apresentaram diferença (p>0,05) para os 

coeficientes de digestibilidade aparente (MS: 55,85%; MO 52,44%; PB 72,35%; 

EE: 62,57%; ENN: 62,94%; FDN: 45,94%; FDA: 41,10%; MM: 20,64%), AGCC 

(acetato: 3,05 mM: propionato: 0,18 mM; butirato: 0,03 mM)  ácido lático (0,08 

mM) e pH (6,47), perfil de colesterol (78,73 mg/dl) e triglicérides (17,07 mg/dl), 



resposta de glicose (464,12 mmol/L) e insulina (193,97 mmol/L) pós prandial e 

os parâmetros de comportamento alimentar e etograma (alimentação: 462,82 

min.; água: 53,90 min.; ócio: 743,13 min.; fezes: 35,94 min.; urina: 25,16 min.; 

self-grooming: 24,53 min.; estereotipias: 34,06 min.; outros: 60,47 min.; consumo 

de água: 36,02 litros). O contraste F x (P3 + P5 + P8) apresentou diferença para 

tempo de urina (p=0,049), sendo maior para rações peletizadas, e maior tempo 

de estereotipias (p= 0,047) para ração farelada. As demais variáveis não se 

diferiram (p>0,05) entre os contrastes avaliados. Pode-se concluir que cavalos 

alimentados com rações peletizadas produzidas com milho com diferentes 

granulometrias não sofrem alteração nos parâmetros digestivos e 

comportamentais. 

Palavras-chave: Cavalos. Moagem. Nutrição. Peletização. Processamento 



ABSTRACT 

CERBARO, A.E.M. Digestive and behavioral evaluation of horses fed with 

pelleted diets produced with corn different grain sizes.2021. 66f. 

Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2021. 

A large part of horse feed is pelleted, as it allows for homogeneity of the mixture 

and facilitates transport and storage. The objective of this work was to evaluate 

the digestive and behavioral parameters of horses fed with pelleted diets 

produced with corn of different grain sizes (3, 5 and 8 mm). Eight purebred 

Arabian geldings, 445.03 ± 5.23 kg and mean age of 120 ± 7.5 months, with 

consumption of 1% hay and 0.75% concentrate, of body weight were used. The 

treatments were, F: concentrate with corn ground to 3 mm; P3: concentrate 

pelletized with corn ground to 3 mm; P5: concentrate pelletized with corn ground 

to 5 mm; P8: concentrate pelletized with corn ground to 8 mm. Using a 

contemporary double 4x4 Latin square experimental design, the experiment was 

carried out in 4 phases of 20 days which 15 days for diet adaptation and 5 for 

sample collections, with 15 days between each period so that there is no residual 

effect. Data were subjected to analysis of variance and means compared by 

Tukey test, with a significance level of 5%. Furthermore, the means were 

compared using orthogonal contrasts: F x (P3 + P5 + P8); P3 x (P5 + P8); P3 x 

P8. The variables used were: body weight and body condition score (BCS), 

apparent digestibility coefficient (ADC) of DM, MO, CP, EE, MM, NDF, ADF and 

non-nitrogen extractives (NNE), concentration of short-chain fatty acids (SCFA), 

lactic acid and fecal pH, serum cholesterol profile, triglycerides and postprandial 

glucose and insulin response, feeding behavior and ethogram. Data submitted to 

analysis of variance showed no difference (p>0.05) for apparent digestibility 

coefficients (DM: 55.85%; MO 52.44%; CP 72.35%; EE: 62.57%; ENN: 62.94%; 

FDN: 45.94%; FDA: 41.10%; MM: 20.64%), AGCC (acetate: 3.05 mM: 

propionate: 0.18 mM; butyrate: 0.03 mM) lactic acid (0.08 mM) and pH (6.47), 

cholesterol profile (78.73 mg/dl) and triglycerides (17.07 mg/dl), glucose 

response (464.12 mmol/L) and postprandial insulin (193.97 mmol/L) and the 

parameters of feeding behavior and ethogram (food: 462.82 min.; water: 53.90 

min.; idleness: 743.13 min.; feces: 35, 94 min.; urine: 25.16 min.; self-grooming: 



24.53 min.; stereotypies: 34.06 min.; others: 60.47 min.; water consumption: 

36.02 liters). The F x contrast (P3 + P5 + P8) showed a difference for urine time 

(p=0.049), with higher values for pelleted diets, and stereotyping time (p=0.047) 

for bran diets. The other variables did not differ (p>0.05) between the contrasts 

evaluated. It can be concluded that horses fed pelleted diets produced with corn 

with different grain sizes do not change their digestive and behavioral 

parameters.  

Keywords: Horses. Grind. Nutrition. Pelletizing. Processing.
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1. Introdução 

 

 

Os equinos sempre estiveram presentes e foram responsáveis por grande 

parte da evolução da história e do mundo que temos hoje por serem animais 

rápidos, resistentes e companheiros. No passado, esses animais permitiram a 

realização de viagens de forma mais fácil, rápida e menos exaustiva e, 

atualmente continuam tendo as mais diversas funções, contribuindo com 

atividades cotidianas e de lazer (CAVALUS, 2019).  Deste modo, a existência da 

espécie é observada em praticamente todo o mundo, sendo que o Brasil tem o 

4° maior rebanho de equinos do mundo, contando com aproximadamente 5,8 

milhões de cavalos (FAO STAT, 2019). Dentro desse número contém animais 

das mais variadas raças, participando de dezenas de esportes, além de animais 

destinados ao trabalho em atividades de pecuária e tração (MAPA, 2016). No 

Brasil, a Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM, 

2018), possui em média 4 mil eventos por ano que atrai um grande público.  

As movimentações da indústria equina geram mais de 3 milhões de 

empregos nos mais diversos segmentos da cadeia (DIAS, 2016). Entre esses 

segmentos estão as fábricas de rações que estão espalhadas por praticamente 

todo território nacional com diferentes abrangências, algumas por todo país, mas 

muitas delas apenas na região de suas unidades produtoras (SINDIRAÇÕES, 

2021).  

Como na maioria das espécies, o custo total de produção possui alta 

influência da alimentação, sendo que essa pode chegar a 80% do custo total 

(SILVA et al., 2009). Na produção de rações para equinos, as rações podem ser 

processadas de diversas formas, podendo ser farelada, peletizada, extrusada, 

multiparticulada, entre outras. Esses processamentos podem ser físicos ou 

químicos englobando a diminuição do tamanho das partículas, aglomeração, 

mistura, exposição ao calor, pressão, alteração das estruturas dos ingredientes 

como amido, proteínas e gorduras (ESMINGER, 1985). A realização de 

processamentos pode fazer com que a ração apresente maior disponibilidade de 

nutrientes, explorando ao máximo seus ingredientes para obter os benefícios da 

dieta. Entretanto, as estratégias nutricionais devem sempre estar aliadas ao 

máximo desenvolvimento equino e, o fornecimento de dietas adequadas às 
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diferentes categorias aliadas ao bom manejo podem propiciar o melhor 

desempenho esportivo, longevidade e reprodutivo (SILVA et al., 2009). Além 

disso, processamentos mais elaborados exigem maior custo de produção, sendo 

necessário analisar corretamente qual o caminho a ser seguido, para trabalhar 

com menor custo sem acometer o desempenho das diferentes categorias.  

Para equinos ainda existem algumas dúvidas sobre os diferentes tipos de 

processamento e sua influência na saúde e desempenho animal. Por isso, 

estudos que abordem os diferentes processamentos de rações para equinos são 

importantes. Assim, a hipótese do presente trabalho é que diferentes tamanhos 

de moagem do milho na produção de rações peletizadas interferem nos 

parâmetros digestivos e comportamentais de equinos. 
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2. Objetivo 

 

• Objetivo geral: 

Avaliar os parâmetros digestivos e comportamentais de equinos alimentados 

com rações peletizadas produzidas com milho de diferentes granulometrias.  

• Objetivos específicos: 

o Avaliar parâmetros digestivos:  

➢ Analisar peso e escore de condição corporal;  

➢ Avaliar a digestibilidade aparente total dos nutrientes da 

dieta; 

➢ Analisar os ácidos graxos de cadeia curta, ácido lático e pH 

das fezes; 

➢ Avaliar o perfil sérico de colesterol e triglicérides;  

➢ Avaliar o perfil plasmático de glicose e insulina pós prandial. 

o Parâmetros comportamentais:  

➢ Avaliar o comportamento alimentar;  

➢ Realizar um etograma.  
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3.  Revisão de literatura 

 

 

3.1. Produção e processamento de rações 
 

 

Um dos principais fatores que tem ligação direta com a produção dos animais 

é a alimentação, pelo seu custo na produção ou pela resposta dos animais pela 

sua qualidade. Para obter o máximo aproveitamento dos nutrientes dos 

alimentos pelos animais, são realizadas diversas formas de processamento. 

Processar uma ração ou ingrediente é basicamente o ato de submeter o produto 

a altas temperaturas e pressão, tendo ou não a presença de água em um curto 

período de tempo (MELO et al., 2016). 

Esses processamentos tem suas vantagens e desvantagens, que ocorrem 

desde a fábrica de ração até a resposta dos animais. Ainda dentro da fábrica, as 

principais vantagens dos processamentos das rações, são a compactação do 

material e redução da umidade, a qual proporciona um aumento no tempo de 

armazenamento até o fornecimento, sem prejudicar a qualidade da ração e a 

facilidade do transporte dos produtos, sendo esse direto ao produtor ou 

passando por estabelecimentos de distribuição e revenda. Por outro lado, o 

processamento aumenta o custo de produção das rações com maior gasto com 

energia elétrica. O processo de moagem do milho seguido de peletização é 

responsável pelo aumento de 34,5% nos gastos de energia (DUDKE; LUDKE; 

VALADARES, 2020). Além disso, há a necessidade de mão de obra e diminuição 

da produção de ração/hora da fábrica (MELO et al., 2016). Há diversos tipos de 

processamentos que podem ser empregados como estratégias para dietas das 

espécies domésticas. Entre elas, destacam-se a moagem, que visa alterar a 

granulometria do grão, e peletização, que associa calor, umidade e pressão para 

gerar um alimento granulado. Para aves e suínos a maior vantagem do 

processamento nas rações ocorre na fisiologia dos animais, pois os alimentos 

tem maior digestibilidade, tendo assim um maior desempenho na produção 

(DUDKE; LUDKE; VALADARES, 2020; EVANGELISTA; ZEFERINO; 

BRENNECKE, 2021). Porém é difícil extrapolar esses dados para equinos, pela 
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diferença na fisiologia digestiva desta espécie em comparação a outros 

monogástricos, principalmente pela presença de ceco funcional. 

 

 

3.1.1.  Moagem 

 

 

A moagem é o processo que consiste na quebra dos grãos por força de 

impacto, corte ou atrito que diminui o tamanho das partículas, seguido de 

peneiramento para padronização do tamanho do produto moído (MOURÃO et 

al., 2012). Sob o ponto de vista nutricional, ao diminuir o tamanho das partículas 

há o consequente aumento da área de contato do alimento com enzimas 

digestivas promovendo a maximização da digestibilidade do alimento pelo 

animal (BEHNKE, 1996; KOCH, 1996). Além do beneficiamento aos animais pela 

moagem, o menor tamanho das partículas favorece a mistura dos ingredientes 

e processamentos seguintes na produção de rações, por promover aumento na 

qualidade e eficiência da peletização e extrusão destas rações (BARBIERI, 

1998; FAHRENHOLZ, 2019).  

Esse controle é realizado através do método de granulometria, o qual 

consiste no peneiramento de uma amostra de ingrediente moída. Este 

peneiramento fornece informações que nos possibilitam determinar o diâmetro 

geométrico médio (DGM) das partículas dos ingredientes moídos. Este dado é 

utilizado para discutirmos o tamanho ideal da moagem sobre parâmetros de 

digestibilidade dos nutrientes, desempenho dos animais e ainda dentro da 

fábrica, a eficiência da moagem (ZANOTTO; BELLAVER, 1996).  

Em diversas industrias de rações, o processo da moagem dos ingredientes é 

realizado com moinhos martelo que são formados por um conjunto de martelos 

se movimentando em alta velocidade e diminuindo o tamanho das partículas. As 

partículas são quebradas até conseguirem passar através de telas, cujo diâmetro 

deve ser ideal para espécie e categoria animal.  Dessa forma, o tamanho final 

das partículas após a moagem depende da velocidade dos martelos e tamanho 

da tela utilizada (KOCH, 2002) 

Diversos fatores podem influenciar na eficiência do moinho utilizado, como o 

desenho e qualidade dos martelos, distância do martelo até a tela, tamanho da 
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tela, potência do motor, taxa de alimentação e fluxo de ar através do moinho 

(MARTIN, 1985). Além disso, fatores como o tipo do grão a ser moído e sua 

umidade podem também influenciar na eficiência da moagem. Assim, quanto 

menor a peneira utilizada no moinho, menor o tamanho das partículas e 

consequentemente, maior gasto de energia, diminuindo a eficiência do processo 

(DUDKE; LUDKE; VALADARES, 2020).  

Existem diversos tamanhos de peneiras cujo diâmetro é ideal para espécie e 

categoria animal. Para aves a moagem de milhos adequada seria com peneiras 

de 5mm, enquanto que para suínos a moagem ideal seria com peneiras de 3mm 

(OUROS et al., 2014). Entretanto, para maximizar a produção da fábrica e evitar 

paradas durante a moagem para trocas de peneiras, em fábricas com produção 

de rações para aves e suínos é usual a moagem com peneiras de diâmetro de 4 

mm. Isso ocorre para evitar, além das paradas, o desgaste da peneira e outros 

componentes do moinho que interferem no resultado final da moagem.  

A moagem adequada de grãos de cereais e, ocasionalmente, de outros 

ingredientes, é obviamente importante para o desempenho animal no que se 

refere à digestibilidade dos nutrientes, além de desempenhar importante papel 

mas também no estabelecimento de uma mistura adequada. Se o tamanho da 

partícula for muito grande ou muito pequeno, ou se variar muito devido à falta de 

controle do processo, o desempenho do misturador e a uniformidade da mistura 

podem ser afetados (FAHRENHOLZ, 2019). 

 

 

3.1.2. Moagem na nutrição animal 
 

 

O processo da moagem tem influência no aproveitamento dos nutrientes da 

ração, trazendo vantagens para a produção animal por melhorar a digestibilidade 

do alimento. Entretanto, alguns fatores além da digestibilidade devem ser 

levados em consideração na escolha da granulometria ideal dos ingredientes. 

Aves preferem partículas mais grosseiras e acabam selecionando a fração do 

alimento desejada diminuindo a ingestão total da ração. Por outro lado, apesar 

de suínos terem melhor aproveitamento dos nutrientes com partículas menores 

é importante levar em consideração que essas podem levar a casos de ulceras 

https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/digestibility
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gastresofagianas (EVANGELISTA; ZEFERINO; BRENNECKE, 2021). Por isso, 

compreender a ideal granulometria ao realizar a moagem para a espécie é 

crucial para otimizar os processos de produção e evitar possíveis danos na 

saúde digestiva dos animais (PENZ-JUNIOR; MAGRO, 1998).   

Para frangos de corte, a melhor eficiência alimentar foi observada com DGM 

de 600 μm a 1400 μm, sendo a melhor eficiência com DGM DE 1000 μm. O que 

mostra que moagem muito fina ou muito grossa seriam indesejáveis no ponto de 

vista nutricional (AFTAB; BEDFORD; CRESWELL, 2018). Souza Junior et al. 

(2015) trabalhando com galinhas de postura, observou diferença (P<0,05) no 

consumo dos animais, tendo maior consumo com o DGM do milho em 2.228 μm 

em comparação com DGM de 605 μm. Mostrando preferência destas aves para 

alimentos mais grosseiros. Pensando em qualidade do produto final, Oliveira et 

al. (2019) analisou a produção e qualidade de casca e ovo de poedeiras, 

realizando moagem do milho com peneiras de 2, 4 e 8 mm, obtendo DGM de 

605 (fino), 1.030 (médio) e 2.280 μm (grosso), neste caso a produção não teve 

influência da granulometria, porem galinhas alimentadas com partículas médias 

e finas, exibiram maiores valores para cor da gema, peso da casca, e espessura 

da casca de ovo. Dahlke (2001), que testando diferentes granulometrias em 

rações fareladas e peletizadas para frangos de corte, obteve diferença de 

consumo da ração com DGM de 0,336 mm, onde a ração peletizada teve um 

maior consumo. Entretanto, a escolha da granulometria ideal ainda é conflitante. 

Existem autores que defendem DGM maior com o intuito de estimular o 

desenvolvimento da moela e consequentemente melhora da digestibilidade dos 

nutrientes, e outros que defendem que o menor DGM apresenta uma maior área 

de contato das partículas, expondo mais esse alimento para as enzimas 

digestivas (AFTAB; BEDFORD; CRESWELL, 2018) 

Em cães, menores granulometrias apresentam melhores desempenhos, 

segundo Hilcko (2009) realizando moagem de grão em peneiras de 0,8, 1, 1,2 e 

1,5 mm, obteve DGM de 468, 476, 499 e 588 μm. Não foi observado diferença 

no consumo de matéria seca e na digestibilidade de matéria seca. E foi 

encontrado diferença na digestibilidade aparente de proteína bruta, extrato 

etéreo, extrativos não nitrogenados, e energia metabolizável, onde os valores 

tiveram relação negativa com o aumento do DGM. Ainda obteve piora na 

qualidade das fezes com maior DGM.  
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Peletização 

 

 

O processo de peletização combina o uso da umidade, pressão e calor, 

modificando o alimento farelado em granulado, deixando o material compactado 

facilitando o manuseio da ração (ESCOLA; PIASSA, 2019).  Dessa forma, a 

peletização aglomera as partículas moídas da ração farelada por meio um 

processo físico-químico, o alimento é exposto a vapor e elevadas temperaturas, 

umidade e pressão por um tempo determinado (BELLAVER; NONES, 2000; 

KLEIN, 2009). O objetivo desse processamento é melhorar o desempenho dos 

animais, pela elevação da eficiência alimentar, além de favorecer a absorção dos 

nutrientes pela alteração da forma física dos ingredientes da ração (EDGE et al., 

2005).  

Durante o processo de peletização, procura-se obter um pré-cozimento da 

ração farelada, induzindo a gelatinização parcial do amido, plastificação das 

partículas sólidas, principalmente proteínas e amolecimento das fibras da 

mistura (MCELLHINEY, 1989). Diversos fatores são capazes de afetar o 

processo de peletização, como por exemplo as características dos ingredientes 

da formulação utilizada; o tamanho das partículas dos ingredientes; a câmara de 

peletização; e o desgaste dos componentes (BELLAVER; NONES, 2000). A 

composição da dieta pode influenciar também a temperatura ideal de 

peletização, sendo que rações com maiores teores de  grãos a temperatura deve 

ser de no mínimo 82ºC e dietas ricas em açucares devem ser peletizadas com 

temperaturas menores para evitar a reação de Maillard (caramelização; Falk 

1985). Testes realizados com aves mostram condicionamento com melhores 

resultados em torno de 30 a 40 segundos ou até 60 segundos e temperatura em 

pouco mais de 80°C, lembrando que estas rações tem teores elevados de amido 

na sua composição (KLEIN, 2009). 

A ração peletizada possui certas vantagens em relação a farelada, como: 

menor contaminação por microorganismos, diminuição da seleção dos 

ingredientes diminuindo o desperdício, melhora na digestibilidade e conversão 

alimentar; aumento da densidade do alimento e melhora da palatabilidade da 

ração(BELLAVER; NONES, 2000; ESCOLA; PIASSA, 2019). Entretanto, o custo 

da execução do processamento também deve ser levado em consideração. 
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Segundo Biagi (1998), o processo da peletização é custoso, e o valor para  

produzir péletes de qualidade é ainda maior.  

 

 

3.1.3. Peletização na nutrição animal 
 

 

Para frangos de corte, diversos trabalhos mostram aumento no desempenho 

consumindo rações peletizadas e peletizadas moídas em comparação com 

rações fareladas. Isso ocorre pelo menor gasto de tempo para consumir rações 

peletizadas, além de diminuir o desperdício de ração em comparação a farelada 

(BELLAVER; NONES, 2000). Abdollahi et al. (2018) testando diferentes 

densidades de nutrientes em rações fareladas e peletizadas observou melhor 

desempenho nos animais alimentados com rações peletizadas, mostrando 

melhor aproveitamento pelos animais após esse processamento, e conclui que 

as industrias poderiam se beneficiar deste processamento com maiores 

inclusões de produtos e coprodutos mais baratos.  

Para suínos, há preferência de rações peletizadas em comparação com 

fareladas (SKOCH et al., 1983). Essa preferência no consumo, junto com maior 

disponibilidade de nutrientes, possibilita aumento importante no desempenho de 

suínos. Seguindo esse pensamento Traylor et al. (1998), Garcia e Silveira 

(1995), Blecha et al. (1991), e outros pesquisadores obtiveram maior ganho de 

peso e diminuição na conversão alimentar com suínos alimentados com rações 

peletizadas quando comparadas a rações fareladas.   

Muitos desses resultados observados são ligados a gelatinização do amido. 

As elevadas temperaturas são responsáveis por quebrar pontes de hidrogênio 

que unem as frações internas do amido, absorvendo água e aumentando o 

tamanho dos grãos de amido que alteram sua estrutura cristalina e granular 

(SOUZA; ANDRADE, 2000; CICHELLO et al., 2001). Esse processo pode 

melhorar a disponibilidade do amido, dependendo da origem do amido, das 

condições do processo de peletização e da espécie animal (THEURER, 1986).  

Na alimentação de equinos a produção de rações peletizadas tem grande 

importância, pois podem ser ofertadas na forma de péletes, ou componentes de 

outras rações, por exemplo, rações multiparticulas, onde parte desta ração é 
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composta por péletes. Entretanto, esse processamento deixa algumas dúvidas 

na sua utilização para equinos, por prejudicar alguns fatores importantes na 

nutrição desta espécie, os quais seriam desejados em outras espécies com 

objetivo de ganho de peso, postura de ovos entre outros. Equinos alimentados 

com rações peletizadas tem menor tempo de consumo e menos movimentos de 

mastigação, consequentemente menor produção de saliva e no caso de animais 

confinados mais tempo de ociosidade, o que pode acarretar em diversos 

problemas secundários (BRANDI; FURTADO, 2009; COSTA et al., 2015).     

No Brasil os constituintes dos peletes para equinos são basicamente milho, 

farelo de trigo, farelo de arroz e farelo de soja, os quais representam de 90 a 

95% da ração, o restante são as fontes de minerais, vitaminas e outros 

ingredientes com menor inclusão.   

  

 

3.2. Aspectos gerais da produção de equinos 
 

 

Os equinos (Equus caballus), cujo hábito alimentar é herbívoro, são animais 

monogástricos, que pastam por 10-16 horas por dia e 2-3 horas por refeição com 

curtos intervalos para locomoção, interação social e descanso (BRANDI; 

FURTADO, 2009). Os cavalos são animais que vem sendo domesticados há 

milhares de anos pela espécie humana. Devido a seu comportamento dócil e 

força de tração, a produção de equinos é de interesse mundial que envolve 

hobbies e trabalho a campo, fazendo com que apenas a ingestão de pasto não 

seja suficiente nutricionalmente. Dessa forma, têm-se a necessidade do 

fornecimento de alimentos concentrados, saindo da nutrição natural.  

É extremamente importante fornecer concentrado e volumoso de forma 

adequada, pois a fibra dos volumosos tem papel importante na saúde dos 

equinos mantendo o equilíbrio da microbiota intestinal e evitar possíveis 

distúrbios (BRANDI; FURTADO, 2009; GARBER; HASTIE; MURRAY, 2020). Em 

casos de confinamento desses animais, e alimento sempre disponível, o 

comportamento natural de ingerir grande parte do dia permanece nos equinos, 

porem a forma deste alimento altera o tempo de consumo e a quantidade 
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consumida, aumentando o consumo quando o volumoso é picado, moído ou 

peletizado (MEYER, 1995). 

 

 

3.3. Anatomia e fisiologia do sistema digestivo dos equinos 

 

 

Os equinos tem lábios extremamente ágeis, os quais junto com os dentes 

incisivos e a língua, são responsáveis por apreender os alimentos. A mastigação 

realizada pelos dentes tem como objetivo diminuir o tamanho das partículas dos 

alimentos, essa mastigação é realizada de 60 a 80 movimentos por minutos, 

geralmente sempre do mesmo lado (CUNHA, 2012). Desta forma o tipo de 

alimento influencia muito no tempo de mastigação e consequentemente no 

tempo de ingestão, sendo que alimentos concentrados tem menor tempo de 

consumo em relação aos volumosos (BRANDI; FURTADO, 2009) Enquanto 

ocorre a mastigação, é produzida saliva, sendo de 40 a 90 ml por minuto de 

mastigação. Nos equinos a saliva não tem a presença de enzimas digestivas, 

mas possui grandes quantidades de minerais e bicarbonato, estas substancias 

tem papel fundamental no estomago, atuando como solução tamponante 

neutralizando os ácidos gástricos (BRANDI; FURTADO, 2009).  

O esôfago é um grande tubo muscular que passa pela faringe e leva os 

alimentos até a entrada do estômago, este alimento deve estar umedecido por 

saliva para facilitar esse transporte e posteriormente facilitar a entrada dos sucos 

gástricos no bolo alimentar, a entrada do estômago é composto pela cárdia, a 

qual não possibilita a regurgitação de alimentos assim como a saída de gases e 

outros fluidos (AL JASSIM; ANDREWS, 2009). Nos equinos o estomago é muito 

pequeno, com capacidade de 15 a 20 litros e os alimentos ficam retidos neste 

órgão de 2 a 6 horas (BRANDI; FURTADO, 2009). Desta forma é adaptado para 

receber várias refeições durante o dia e em pequenas quantidades. Nesta etapa 

a digestão ocorre pela atividade constante de enzimas digestivas, micro-

organismos e os sucos gástricos (AL JASSIM; ANDREWS, 2009). 

O próximo órgão é o intestino delgado, este órgão é dividido em duodeno, 

jejuno e íleo. Este compartimento representa cerca de 30% de todo o sistema 

digestório, pode medir até 20 metros em cavalos adultos de porte médio. A 
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passagem do bolo alimentar é conduzida pelas contrações rítmicas, a qual faz 

com que a digesta seja misturada com as enzimas secretadas pelo pâncreas, 

estas enzimas são proteolíticas, amilolíticas e as lipases (CUNHA, 2012). Além 

das enzimas, existe uma grande concentração de microrganismos que agem 

sobre a digesta, estes vão sendo mais presentes conforme se aproxima o final 

do intestino delgado e inicio do intestino grosso(MEYER, 1995). Equinos não tem 

vesícula biliar, então a bílis tem secreção constante na primeira porção do 

intestino delgado, da mesma forma as secreções pancreáticas, por tanto a 

gordura é emulsificada e digerida pelas lipases e tem sua absorção 

principalmente no íleo (AL JASSIM; ANDREWS, 2009). Por estas características 

é no intestino delgado que as proteínas, gorduras e carboidratos não estruturais 

tem sua digestão, já carboidratos estruturais seguem para sofrem ações dos 

micro-organismos nos compartimentos seguintes (GEOR, 2010). Assim, um 

indicativo da metabolização destes carboidratos não estruturais, são os níveis 

de glicose e insulina. Estes níveis tem grande interferência do tipo e composição 

da dieta fornecida. A glicose se encontra em níveis maiores em cavalos que 

consomem concentrados em relação aos alimentados apenas com volumoso, 

sendo a insulina responsável por manter os níveis de glicose sanguínea 

regulados.   

A maior parte do sistema digestório do equino é composto pelo intestino 

grosso, o qual é dividido em ceco, cólon e reto, juntos estes compartimentos 

representam cerca de 60% de todo sistema digestivo. É nesta porção que estão 

presentes grandes concentrações de bactérias, fungos e protozoários, os quais 

recebem alimentos que não foram degradados no estomago e intestino delgado 

(CUNHA, 2012; PAGAN, 2012). No ceco e cólon a digestão é basicamente 

composta por microrganismos, estes microrganismos fermentam tudo o que não 

foi digerido, mas principalmente os carboidratos da parede celular dos 

volumosos, o principal produto destas fermentações são os ácidos graxos de 

cadeia curta (AGCC). Os equinos utilizam os AGCCs como principal fonte de 

energia, sendo sua taxa de absorção de 60 a 70 % (SANTOS et al., 2011). Desta 

forma os AGCCs, pH e ácido lático, são indicadores da fermentação realizada 

na digestão dos alimentos, podendo mostrar se a microbiota, que está 

relacionada com a saúde digestiva dos cavalos, se encontra em equilíbrio. 
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3.4. Comportamento  

 

 

Por essa espécie ser utilizada em esportes, trabalhos, transporte e lazer, a 

forma de criação destes animais foi modificada, dificultando alguns 

comportamentos naturais, entre as principais mudanças estão a restrição de 

diferentes alimentos e menor área disponível para movimentação. Esses animais 

estabulados, são alimentados basicamente duas vezes por dia, essa forma de 

alimentação é contraria ao que ocorre em vida livre. Tendo grande implicação 

sobre a utilização de nutrientes, independente do alimento ser concentrado ou 

volumoso, além de influenciar na saúde e bem-estar animal (HILL, 2007). 

A quantidade de volumoso ofertado tem papel importante na saciedade, 

quando essa quantidade não é suficiente, os cavalos estabulados matem a 

procura por alimentos, podendo comer cama ou mordiscar partes das 

instalações (MCGREEVY et al., 1995). O conteúdo da dieta, principalmente as 

fibras, afeta o tempo de alimentação, a quantidade de mastigação e 

consequentemente a matéria seca do bolo alimentar ingerido (MEYER, 1995). 

Segundo McGreevy et al., (1995), comportamentos anormais, tem maior 

relação com a forma de alimentação, do que o próprio confinamento. Porém, o 

tempo em ócio ou tédio dos cavalos, pode induzir a pré-disposição destes 

comportamentos anormais, desta forma, é importante observar todos os fatores 

que envolvem a criação, lembrando do comportamento natural como, 

alimentação, contato com outros cavalos e exercícios (CROWELL-DAVIS; 

HOUPT, 1985; RALSTON, 1986).  

Como estratégia de diminuição do tempo de ócio, diferentes formas de 

alimentação podem ser utilizadas, Cooper et al., (2005) recomenda fornecimento 

dos alimentos mais frequente durante o dia com menores quantidades. Além 

disso o tipo de alimento pode interferir no tempo de alimentação, Smyth et al. 

(1989) observaram que alimentos peletizados ou adocicados são ingeridas em 

menor tempo, em relação ao feno ofertado. 
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4. Material e métodos 
 

 

 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Saúde Digestiva e 

Desempenho de Equinos (LabEqui) o qual 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, 

localizado em Pirassununga (SP) 21°57'10.1"S 47°27'09.5"W. O experimento foi 

aprovado pelo comitê de ética da Universidade de São Paulo, protocolo número 

8498071119..  

 

 

4.1. Animais  

 

 

 

Foram utilizados oito cavalos machos castrados da raça Puro Sangue Árabe, 

445,03 ± 5,23 kg e idade média de 120 ± 7,5 meses. Todos os animais foram 

vermifugados e imunizados contra raiva, influenza, tétano e encefalomielite. 

 

 

4.2. Composição da dieta e manejo nutricional 

 

 

 

A dieta utilizada era comercial com fornecimento diário de 1,75% do peso 

corporal em matéria seca, sendo 1% de volumoso e 0,75% de concentrado 

(relação volumoso concentrado aproximada 60:40; Tabela 1), os quais foram 

pesados diariamente em balança digital (Toledo®, modelo: M2098/61, d = e = 

0,01 kg), e fornecidos em duas refeições ao dia, às 07h00min e às 16h00min. 

Todas as sobras foram coletadas e pesadas para mensuração do consumo real 

da dieta.  
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A rações peletizadas foram processadas em peletizadora da marca 

Chavantes (CHV 40CV, com vapor), com capacidade próxima de 2 

toneladas/hora. Durante o processo de peletização a temperatura teve variação 

entre 87 e 90° C para as rações com milho moído em 3 e 5 mm, e entre 90 a 92° 

C com milho moído a 8 mm. 

 

Tabela 1. Formulação do concentrado ofertado 

Ingredientes Quantidade (%) * 

Milho 22 

Farelo de trigo 40 

Farelo de soja 17 

Farelo de arroz 15 

Núcleo mineral-vitamínico1 6 
Fonte: Cerbaro (2021). 

*Quantidade: porcentagem calculada com base na matéria seca. 1Núcleo mineral-vitamínico: 

Ca, 278 g; Na, 65 g; Co, 5 mg; Cu, 377 mg; Fe, 1.310 mg; I, 30 mg; Mn, 534 mg; Se, 15 mg; 
Zn, 1.760 mg; vitamina A, 125.000 UI; vitamina D3, 20.000 UI; vitamina E, 1.250 UI; vitamina 
B2, 50 mg; vitamina B12, 250 mcg; ácido pantotênico, 125 mg; niacina, 250 mg; ácido fólico, 
37,5 mg; biotina, 5 mg; aditivo adsorvente de micotoxinas, 16,6 g; aditivo antioxidante, 1 g; 
aditivo conservante, 17 g.  

 

Durante o período de coleta, os alimentos ofertados foram amostrados 

para análise de composição bromatológica (Tabela 2). As amostras foram 

analisadas para matéria seca (MS), proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE), 

matéria mineral (MM), cálcio (Ca) e fósforo total (P), segundo AOAC (1990), fibra 

em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) foram analisadas 

segundo Van Soest et al., (1991) e a análise de amido foi conduzida segundo o 

método enzimático descrito por Pereira & Rossi Junior (1995). O consumo diário 

de amido foi de 1,98 g/kg de peso corporal, sendo 0,99 g/kg de peso corporal 

por refeição.  

Durante o período de intervalo entre as coletas (washout), os equinos 

permaneceram soltos em piquetes e alimentados apenas com feno Cynodon 

ssp. cv. Tifton 85 (2% do peso corporal em matéria seca), água e sal mineral 

(KROMIUM®) Ad libtum. 
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Tabela 2. Composição bromatológica do concentrado e volumoso ofertados 

Nutriente 
Quantidade (%) * 

Concentrado Feno 

Matéria seca 88,31 89,21 

Proteína bruta 19,98 10,62 

Extrato etéreo 6,12 0,88 

Matéria mineral 10,46 5,82 

Cálcio 1,75 0,37 

Fósforo total 0,85 0,14 

Amido 21,63 3,59 

FDN1 31,21 80,89 

FDA2 15,9 47,19 
Fonte: Cerbaro (2021). 
*Quantidade: porcentagem calculada com base na matéria seca. 1FDN:Fibra em detergente 
neutro. 2FDA: Fibra em detergente ácido. 

 

 

4.3. Delineamento experimental 
 

 

Foi utilizado o delineamento experimental quadrado latino duplo 4x4 

contemporâneos, sendo o animal dentro de cada período experimental 

considerado como unidade experimental (n=32 unidades experimentais). A 

distribuição dos animais por tratamento foi aleatória. 

O experimento foi realizado em quatro períodos, de 20 dias cada, sendo 15 

dias para adaptação à dieta e ao local e 5 dias de coleta total de fezes (CTF). 

Entre cada período, realizou-se intervalo de 15 dias (washout) com objetivo de 

evitar os eventuais efeitos residuais entre os tratamentos (Figura 1). 

Os tratamentos se distinguiram conforme granulometria da moagem do milho 

antes da formação dos péletes. Sendo assim 3 diferentes tamanhos de peneiras 

foram utilizados, estas são 3, 5 e 8 mm para constituição dos peletes, e 3 mm 

para a ração farelada. Por tantos os cavalos foram distribuídos aleatoriamente 

em quadrado latino duplo 4x4 contemporâneo e balanceado. 

Deste modo os tratamentos foram como citados a seguir: 
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• Tratamento 1 (F): Concentrado farelado com milho moído a 3 mm; 

• Tratamento 2 (P3): Concentrado peletizado com milho moído a 3 mm; 

• Tratamento 3 (P5): Concentrado peletizado com milho moído a 5 mm;  

• Tratamento 4 (P8): Concentrado peletizado com milho moído a 8 mm. 

 

 

Figura 1. Figura ilustrativa do esquema dos períodos de coletas experimentais. 

 

Fonte: Cerbaro (2021) 

 

 

4.4. Metodologia de coleta e processamento de amostras 

 

 

Para a realização das coletas de amostras, os animais foram submetidos a 

adaptação da dieta (15 dias) alojados em baias de alvenaria com dimensões de 

4 metros de largura e 4 metros de comprimento e piso de concreto forrado com 

 

1° Dia 
Início do 

período de 
adaptação à 

dieta. 

15° Dia 
Análise do 

comportamento 
e consumo de 

água. 

17° Dia 
Análise de 

ácido lático nas 
fezes. 

 

16° Dia 
Início do 

período de 
CTF. 

18° Dia 
Coletas de 

sangue. 
 

19° Dia 
Análise de pH e 
ácido graxo nas 

fezes. 

 

15 
dias 

20° Dia 
Fim do período 
de CTF e início 
do wash out. 
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maravalha. Durante o período da manhã, por 1 hora, os animais permaneciam 

soltos em pista de areia na intenção de minimizar o estresse gerado pelo 

confinamento do período de adaptação. Após os 15 dias de adaptação à dieta, 

foi dado início a fase de coleta. Para isso a cama de maravalha foi retirada, sendo 

as baias varridas frequentemente e urina retirada imediatamente para evitar 

qualquer possível contaminação das fezes. 

As fezes foram coletadas durante 5 dias. A cada 12 horas o total obtido de 

cada coleta de fezes foi pesado e homogeneizado, sendo 10% armazenado em 

sacos plásticos pré-identificados e acondicionados em freezer -20ºC. Ao final das 

coletas, as amostras foram juntadas formando amostras compostas para 

posterior análise (Figura 2). As fezes coletadas foram analisadas para cálculo do 

coeficiente de digestibilidade aparente dos nutrientes quantificação de ácidos 

graxos de cadeia curta (AGCC), ácido lático e pH. 

 

 

Figura 2. Alíquotas de fezes 

 

Fonte: Cerbaro (2021) 
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Amostras de sangue foram coletadas da veia jugular durante o terceiro 

dia da CTF para realização da quantificação de colesterol total, triglicérides, 

glicose e insulina (Figura 3).  

 

Figura 3. Coletas de sangue pela veia jugular 

 

Fonte: Cerbaro (2021) 

 

4.5. Peso e escore de condição corporal  
 

 

No primeiro dia de adaptação e último dia de cada fase de coleta, os animais 

foram pesados e avaliados quanto ao escore de condição corporal (ECC) pelo 

método de (HENNEKE et al., 1983).  

 

 

4.6. Coeficiente de digestibilidade aparente dos nutrientes 
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A digestibilidade aparente dos nutrientes foi calculada por meio do 

coeficiente de digestibilidade aparente (CDA), relacionando alimentos e fezes. O 

CDA foi calculado para MS, MO, PB, EE, MM, FDN, FDA e extrativos não 

nitrogenados (ENN). A análise de ENN foi obtida por meio do seguinte cálculo: 

100 – (PB + EE + MM + fibra bruta) (Salman et al. 2010). 

 

 

4.7. Parâmetros fecais 

 

 

4.7.1. Ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) e ácido lático 
 

 

 Para a realização da análise de AGCC, durante o quarto dia da coleta total 

de fezes (CTF), 10 g de fezes foram coletados imediatamente após a primeira 

defecação em recipiente plástico com tampa. Em seguida, as amostras foram 

diluídas em 20mL de água destilada, homogeneizadas e coadas em tecido 

poroso. Do conteúdo coado, 4 mL foram transferidos para tubo Vacutainer (BD, 

sem coagulante) com 1 mL de ácido fórmico (PA grau HPLC 98-100%) e 

centrifugados a 4000rpm durante 12 minutos. O volume total de 2mL do 

sobrenadante foi aliquotado e acondicionados em freezer -20ºC para posteriores 

análises. A quantificação de AGCC foi realizada por meio da técnica de 

cromatografia gasosa Agilent 7890A equipada com um detector de ionização da 

chama (7683B) e uma coluna capilar fundida em sílica (J&W19091F-112, Agilent 

Technologies, Santa Clara, CA, USA)  (FERREIRA et al., 2016). 

 Para quantificação de ácido láctico, 1g de fezes foi coletado segundo dia 

da CTF imediatamente após a primeira defecação do dia em tubos de vidro de 

10 ml com tampa previamente identificados. Em seguida, os tubos foram 

imediatamente congelados a -20°C para posterior análise utilizando o método 

espectrofotométrico para fluidos biológicos (PRYCE, 1969). 
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4.7.2. pH fecal 

 

 

 Durante o quarto dia da CTF, amostras de fezes foram coletadas após a 

primeira defecação e diluídas em água destilada na proporção 1:1, 

homogeneizadas e coadas em tecido poroso.  Em seguida, o eletrodo do 

pHmetro foi inserido no líquido para realização da leitura do pH (JOUANY, 1982). 

 

 

4.8. Parâmetros sanguíneos 
 

 

4.8.1. Colesterol total e triglicérides 
 

 

As amostras de sangue para quantificação de colesterol total e 

triglicérides foram coletadas no terceiro dia de CTF, em tubos vacutainer com 

sílica (BD, São Paulo/SP, Brasil) 30 minutos antes da primeira refeição do dia, 

às 6:30h, conforme Marchello et al. (2000). Para obtenção do soro sanguíneo, 

os tubos foram centrifugados a 1800xg à 10 minutos (centrífuga modelo 80-2B-

15ML, Centribio) para posteriormente serem aliquotados e acondicionados em 

freezer -20ºC para posteriores análises. As análises foram analisadas pelo 

método colorimétrico – enzimático de Trinder (FRIEDEWALD; LEVY; 

FREDRICKSON, 1972).  

 

 

4.8.2. Glicose e insulina. 
 

 

 As amostras de sangue para quantificação de glicose e insulina foram 

realizadas no terceiro dia de CTF, durante 5 coletas: antes do trato (6:30 horas), 
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às 7:30, 8:30, 9:30 e 10:30 horas (STULL; RODIEK, 1988). Para análise de 

glicose plasmática, o sangue foi colhido em tubos vacutainer com fluoreto de 

sódio e EDTA (BD, São Paulo/SP, Brasil), enquanto que para a análise de 

insulina, a coleta se deu como anteriormente descrito no item acima. Após a 

coleta, as amostras permaneceram em temperatura ambiente por 20 minutos e 

os tubos foram centrifugados a 1800xg à 10 minutos (centrífuga modelo 80-2B-

15ML, Centribio) para posteriormente serem aliquotados e acondicionados em 

freezer -20ºC para posteriores análises. 

 As amostras de glicose foram analisadas pelo método GOD-Trinder com 

kits comerciais Labtest (Glicose Ref. 133-1; Calibra H Ref. 80-1; Qualitrol 1H Ref. 

71-1). Para insulina utilizou-se o método de quimioluminescência (CARSLAKE; 

PINCHBECK; MCGOWAN, 2017). 

 

 

4.9. Comportamento alimentar e etograma 

 

 

 Foram realizadas observações instantâneas a cada 5 minutos em um 

período de 24 horas no 14° dia de adaptação de cada período experimental, 

verificando os comportamentos nos diferentes tratamentos. Os comportamentos 

foram definidos por meio do etograma (tabela 3) adaptado de Caanitz et al., 

(1991) e medidas por meio de minutos conforme os animais apresentavam cada 

comportamento. Essas observações foram monitoradas por meio de câmeras 

(Intelbras modelo VIP S3230) fixadas no canto superior de cada baia, evitando 

assim interação e interferência no comportamento.  

 Durante o período que os cavalos estavam soltos na pista para 

socialização (figura 4), foram observados por duas pessoas a cada 2 minutos. 

Utilizando o mesmo etograma (tabela 3) utilizado nas observações dos cavalos 

estabulados. O etograma possibilita observar comportamentos de interações e 

lazer dos equinos e avaliar comportamentos alimentares, sendo esses, 

alimentação ou busca por alimentos e tempo de consumo de água que são 

importantes serem observados principalmente quantos estabulados.   
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Figura 4. Cavalos soltos em pista 

 
Fonte: Cerbaro (2021) 
 
 

Tabela 3. Etograma utilizado para definição do comportamento dos animais1 

Eventos comportamentais Descrição 

Alimentação 
Procura, apreensão, mastigação ou 

deglutição de alimento 

Água Ingestão, deglutição ou procura por água 

Ócio 

Descanso em pé, descano deitado ou 

dormindo 

Fezes Quantidade que defecou 

Urina Quantidade de vezes que urinou 

Interação positiva Aproximação, grooming, comportamento 
lúdico (brincando) 

Interação negativa Brigas 

Self-Grooming 

Lambendo o corpo, mordiscando ou 
raspando a pele, coçando uma parte do 

corpo contra outra (pé ou cabeça), 
esfregando a pele contra outra superfície do 
corpo ou contra algum objeto no ambiente 

ou rolando. 
 

Estereotipias Pacing, aerofagia, roer madeira, balançar a 
cabeça, ou andar do urso 

Outros Comportamentos não descritos acima. 

Fonte: Cerbaro (2021). 
1Adaptado de Caanitz et al., (1991).  
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4.9.1. Consumo de água 

 

 

A mensuração do consumo de água foi realizada por meio de balde 

plástico graduado, sendo os bebedouros padronizados com 25L de água. A cada 

6 horas o consumo foi mensurado e quantidade reposta novamente com 25L. 

Esse processo foi realizado quatro vezes e o consumo de água foi composto 

pela soma do consumo de cada momento, sendo possível a realização do 

consumo de água dentro de 24 horas (MARTIN-ROSSET, 2015).  

 

 

4.10. Análise estatística  

 

 

Os dados foram submetidos a análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey, ao nível de significância de 5%. Além disso, as 

médias foram comparadas através de contraste ortogonais: F x (P3 + P5 + P8); 

P3 x (P5 + P8); P3 x P8, utilizando o PROC MIXED do Statistical Analysis System 

(SAS, versão 9.0), de acordo com o seguinte modelo:  

 

                                          𝑌𝑖𝑗𝑘𝑙= 𝜇 + 𝑇𝑖+ P𝑗+𝐴𝑘 +𝜀𝑖𝑗𝑘𝑙  

 

Em que: Yijkl = variável dependente, μ = média geral, Ti = efeito do 

tratamento (efeito fixo), Pj = efeito do período (efeito aleatório), Ak = efeito do 

animal (efeito aleatório) e εijkl = erro aleatório associado a cada observação. 

Para as variáveis glicose e insulina, os dados foram analisados através da 

área abaixo da curva, utilizando o PROC EXPAND do Statistical Analysis System 

(SAS, versão 9.0), em seguida as médias foram comparadas pelo teste de 

Tukey, ao nível de significância de 5%, de acordo com o modelo supracitado. 
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5. Resultados e discussão 

 

 

Sabemos que os diferentes processamentos de rações, sendo físicos ou 

químicos, influenciam no custo do produto final. Embora o custo seja algo que 

devemos levar em consideração, a aceitabilidade e respostas fisiológicas dos 

equinos consumindo diferentes processamentos devem ser observadas e 

utilizadas no momento da escolha do alimento que será ofertado. Buscar o 

equilíbrio entre o custo de produção e o desempenho desses animais se torna 

importante, independente da categoria ou função dos equinos. Poucos trabalhos 

relacionam os variados processamentos e diferentes granulometrias na moagem 

dos ingredientes com a saúde digestiva dos cavalos. Por isso, embora seja um 

tema aplicável ao cotidiano da produção equina, a literatura ainda é restrita.  

A escolha das estratégias utilizadas nas dietas de equinos deve sempre levar 

em consideração os custos dos diferentes processamentos associados com 

melhor desempenho animal de acordo com sua categoria, tendo como resposta 

o máximo aproveitamento dos alimentos pelos animais. Desta forma o presente 

trabalho avaliou a fisiologia digestiva e saúde intestinal de cavalos alimentados 

com rações de diferentes processamentos e granulometrias do milho, os quais 

interferem no custo de produção de equinos.  

 

 

5.1. Peso e escore de condição corporal 
 

 

Em ambas as variáveis, não foi observado diferença entre os tratamentos 

para peso e escore de condição corporal dos equinos durante o experimento 

(Tabela 4). 

O fornecimento de concentrado não é algo natural para equinos, visto sua 

preferência às forragens. Dessa forma, o uso de rações mais eficientes, ou seja, 

que possibilitem maior disponibilidade de seus nutrientes, se torna importante 

(CICHORSKA et al., 2014). Entretanto, para obtenção de sucesso na nutrição 

equina, a alimentação deve respeitar a individualidade da fisiologia digestiva 

possibilitando o máximo rendimento e aproveitamento alimentar (GOBESSO et 

al., 2011). Com o intuito de analisar a eficiência das rações, foi verificado o peso, 
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ECC e digestibilidade aparente dos nutrientes. O peso e ECC não diferiram entre 

os tratamentos, e mantiveram valores semelhantes do início ao fim do 

experimento. Sendo assim, as diferentes rações supriram a necessidade de 

mantença dos cavalos durante o período experimental (NRC, 2007; MARTIN-

ROSSET, 2015). 

 

Tabela 4. Médias e contrastes de peso e escore de condição corporal (ECC) 
de cavalos alimentados com ração farelada e rações peletizadas com milho de 
diferentes granulometrias.  

Variável 
Tratamentos¹ 

EPM* P valor² 
Contrastes³ 

F P3 P5 P8 1 2 3 

Peso (Kg) 444,94 444 444,69 446,5 11,24 0,747 0,940 0,440 0,290 

ECC (1-9) 6,31 6,18 6,25 6,37 0,19 0,592 0,720 0,320 0,200 

Fonte: Cerbaro (2021). 
*EPM: erro padrão da média. Médias nas linhas seguidas por letras diferentes são diferentes 
comparadas por Tukey (P<0,05). 1Tratamentos: F: Ração farelada; P3: Ração peletizada com 
milho moído em peneira de 3 mm; P5: Ração peletizada com milho moído em peneira de 5 mm; 
P8: Ração peletizada com milho moído em peneira de 8 mm. 2P valor: Valor de p entre os 
animais dos diferentes tratamentos; ³Contrastes: Valor de p dos contrastes entre os 
tratamentos; 1: F x (P3+P5+P8); 2: P3 x (P5+P8); 3: P3 x P8. 

 

  

5.2. Digestibilidade aparente total dos alimentos 

 

 

 Os valores de coeficientes de digestibilidade aparentes dos nutrientes não 

diferem entre os tratamentos, conforme exposto na tabela 5. 

 A digestibilidade não teve interferência pelas diferentes rações para todos 

os nutrientes avaliados (MS, MO, PB, EE, MM, FDN, FDA e ENN), tendo 

aproximadamente 55% na digestibilidade da matéria seca. Outros trabalhos 

realizados pelo nosso laboratório encontraram maiores valores para CDA da MS: 

64% (POMBO et al., 2021) e 65% (FERREIRA, 2020). Além de utilizarem 

maiores valores para relação concentrado:volumoso (60:40), o feno utilizado 

nesse trabalho continha 80,89% de FDN na MS e 47,19% de FDA na MS, 

enquanto que os outros trabalhos continham valores menores desses nutrientes, 

FDN: 70,52% (POMBO et al., 2021)  76,20% (FERREIRA, 2020) e  FDA: 35,70% 

(POMBO et al., 2021); 43,73% (FERREIRA, 2020). 
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Tabela 5. Médias e contrastes dos coeficientes de digestibilidade aparente 
(CDA) nas fezes de cavalos alimentados com ração farelada e rações 
peletizadas com milho de diferentes granulometrias.  

CDA 
Tratamentos¹ 

EPM* P valor² 
Contrastes³ 

F P3 P5 P8 1 2 3 

 MS 55,73 55,85 55,41 56,41 0,71 0,537 0,900 0,930 0,510 

 MO 52,35 52,54 51,76 53,12 0,74 0,518 0,860 0,890 0,520 

 PB 71,73 72,19 72,55 72,95 0,56 0,322 0,130 0,340 0,260 

 EE 63,26 61,83 60,88 64,33 2,37 0,374 0,590 0,660 0,230 

 ENN 62,33 63,26 62,98 63,22 0,98 0,829 0,380 0,860 0,970 

 FDN 45,69 46,11 45,38 46,6 1,16 0,779 0,730 0,910 0,690 

 FDA 40,80 41,55 40,61 41,46 1,51 0,905 0,750 0,700 0,950 

 MM 23,11 19,06 18,96 21,46 4,11 0,484 0,200 0,670 0,440 
Fonte: Cerbaro (2021). 
*EPM: erro padrão da média. Médias nas linhas seguidas por letras diferentes são diferentes 

comparadas por Tukey (P<0,05). 1Tratamentos: F: Ração farelada; P3: Ração peletizada com 

milho moído em peneira de 3 mm; P5: Ração peletizada com milho moído em peneira de 5 mm; 

P8: Ração peletizada com milho moído em peneira de 8 mm. 2P valor: Valor de p entre os 

animais dos diferentes tratamentos; ³Contrastes: Valor de p dos contrastes entre os 

tratamentos; 1: F x (P3+P5+P8); 2: P3 x (P5+P8); 3: P3 x P8. 

  

 Casalecchi et al. (2012), ao avaliar diferentes processamentos (extrusão, 

laminação, floculação e trituração) do milho no concentrado ofertado, não 

observaram diferenças na digestibilidade para MS, amido e FDN. Ao analisar 

MO, PB e FDA diferenças foram observadas, apresentando maiores valores de 

digestibilidade para a ração com milho floculado. Os resultados encontrados por 

Casalecchi et al. (2012) diferem do presente trabalho, pois além de se tratar de 

métodos distintos de processamento do milho, a quantidade de concentrado na 

relação volumoso:concentrado é maior do que este trabalho, possibilitando maior 

influência do concentrado na digestibilidade da dieta. Ao ofertar dietas contendo 

milho e sorgo extrusado a equinos, Gobesso et al. (2008) também observaram 

maiores valores para os coeficientes de digestibilidade total da MS, MO, PB, FDN 

e FDA quando comparado com dietas contendo esses ingredientes triturados, 

sugerindo que o processamento da ração aumenta os valores de digestibilidade.  

Além disso, a mastigação dos equinos é extremamente eficiente, sendo 

realizada pelos dentes molares e pré-molares (BRANDI; FURTADO, 2009), o 

que também poderia ter padronizado o tamanho das partículas antes da 

deglutição, independentemente do tamanho da moagem utilizada. Ainda, no 

presente trabalho os diferentes tamanhos de moagem são apenas para o milho 

que compõe parte do concentrado (22% da MS). 
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5.3. Parâmetros fecais 
 

 

Não houve diferenças entre os tratamentos para os valores de AGCC, ácido 

lático e pH fecal (Tabela 6).  

Tabela 6. Médias e contrastes dos parâmetros fecais de cavalos alimentados 
com ração farelada e rações peletizadas com milho de diferentes 
granulometrias. 

Variável 
Tratamentos¹ 

EPM* P valor² 
Contrastes³ 

F P3 P5 P8 1 2 3 

Acetato (mM) 2,51 3,16 2,56 3,96 0,77 0,234 0,260 0,880 0,310 

Propionato (mM) 0,20 0,35 0,01 0,17 0,16 0,524 0,890 0,190 0,430 

Butirato (mM) 0,02 0,06 0,02 0,01 0,05 0,288 0,360 0,740 0,260 

Lactato (mM) 0,06 0,10 0,08 0,07 0,01 0,210 0,150 0,140 0,150 

pH (0-14) 6,46 6,45 6,58 6,39 0,17 0,192 0,760 0,630 0,490 
Fonte: Cerbaro (2021). 
*EPM: erro padrão da média. Médias nas linhas seguidas por letras diferentes são diferentes 
comparadas por Tukey (P<0,05). 1Tratamentos: F: Ração farelada; P3: Ração peletizada com 
milho moído em peneira de 3 mm; P5: Ração peletizada com milho moído em peneira de 5 mm; 
P8: Ração peletizada com milho moído em peneira de 8 mm. 2P valor: Valor de p entre os 
animais dos diferentes tratamentos; ³Contrastes: Valor de p dos contrastes entre os 
tratamentos; 1: F x (P3+P5+P8); 2: P3 x (P5+P8); 3: P3 x P8. 

 

A fermentação tem papel fundamental na saúde digestiva dos equinos e é 

dependente da microbiota intestinal. Essa, por sua vez, pode ser alterada em 

resposta à alimentação e condições em que os animais são expostos, 

modificando o produto das fermentações por ela realizadas (GARBER; HASTIE; 

MURRAY, 2020). Essas alterações são indicativas da qualidade da saúde 

intestinal equina, e podem ser mensuradas através de parâmetros fecais, como 

os AGCC (acetato, propionato, butirato), lactato e pH. Dietas com grandes 

quantidades de concentrado, principalmente com alto teor de amido, podem 

atingir os compartimentos fermentativos do sistema digestivo, o que resulta em 

uma maior produção de ácido lático, provocando uma importante diminuição do 

pH (GOODSON et al., 1988).  

Com ambiente mais ácido, ocorre uma mudança no equilíbrio da microbiota 

e consequentemente na fermentação e produção dos AGCC. Alguns autores 

(MOORE-COLYER; HYSLOP; LONGLAND, 2000; WILLING et al., 2009) indicam 

que dietas com predominância de volumoso têm maior quantidade de acetato 

em relação aos outros, tendo também produção de propionato e butirato. Ao 

utilizarmos dietas mais agressivas quanto aos valores de concentrado, os teores 
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de propionato tendem a aumentar, junto com ácido lático e consequentemente 

diminuição do pH (GARBER; HASTIE; MURRAY, 2020).  

Os dados destes trabalhos indicam que a saúde digestiva, avaliada pelos 

parâmetros fecais, não foi prejudicada pelo fornecimento das diferentes rações, 

já que não houve diferenças para AGCC (acetato, propionato e butirato), lactato 

e pH fecal. Equinos alimentados com dietas com altos níveis de amido, maior 

que 1 g/kg/refeição, parecem ter maiores escapes desse nutriente da digestão 

enzimática amilolítica (GARBER; HASTIE; MURRAY, 2020). Nesse trabalho, 

possivelmente a digestão amilolítica foi eficiente, já que a oferta aos animais foi 

de 0,99 g/kg de amido por refeição. Além disso, pela predominância de volumoso 

na dieta, os valores de acetato são superiores aos demais AGCC, com pequenas 

quantidades de ácido lático nas fezes e pH. Ao avaliar esses mesmos 

parâmetros em equinos alimentados com dietas ricas em amido (> 2 

g/kg/refeição), Ferreira (2020) encontrou maiores valores de acetato (14,1 mM) 

e lactato (11,14 mM) comparadas a desse trabalho. Entretanto, os valores de pH 

parecem ser semelhantes ao desse estudo (pH 6,4).  Dessa forma, o alto nível 

de lactato pode ter sido influenciado pelo escape de amido para compartimentos 

fermentativos, mas, que não foi suficiente para influenciar o pH fecal 

(FERREIRA, 2020). Ainda, ao utilizarem relação de volumoso:concentrado 

semelhante às deste trabalho, Kabe et al.,(2016) encontraram valores parecidos  

aos deste trabalho (pH 6,4).  

 

 

5.4. Parâmetros sanguíneos 

 

 

Não houve diferença entre os tratamentos para os parâmetros sanguíneos. 

Como podemos observar colesterol e triglicérides na tabela 7. As curvas de 

glicose e insulina estão expostas nas figuras 5 e 6 e medidas de área abaixo da 

curva na tabela 8. 
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Tabela 7. Médias e contrastes de colesterol e triglicérides séricos de cavalos 
alimentados com ração farelada e rações peletizadas com milho de diferentes 
granulometrias. 

Variável 
 (mg/dl) 

Tratamentos¹ 
EPM* P valor² 

Contrastes³ 

F P3 P5 P8 1 2 3 

Colesterol 79,21 78,22 78,93 78,58 3,43 0,959 0,690 0,740 0,850 

Triglicérides 16,63 18,91 15,92 16,83 2,82 0,694 0,780 0,270 0,430 
Fonte: Cerbaro (2021). 
*EPM: erro padrão da média. Médias nas linhas seguidas por letras diferentes são diferentes 
comparadas por Tukey (P<0,05). 1Tratamentos: F: Ração farelada; P3: Ração peletizada com 
milho moído em peneira de 3 mm; P5: Ração peletizada com milho moído em peneira de 5 mm; 
P8: Ração peletizada com milho moído em peneira de 8 mm. 2P valor: Valor de p entre os 
animais dos diferentes tratamentos; ³Contrastes: Valor de p dos contrastes entre os 
tratamentos; 1: F x (P3+P5+P8); 2: P3 x (P5+P8); 3: P3 x P8. 

 

Figura 5. Curva de glicose plasmática (mg/dl) de cavalos alimentados com ração farelada e 

rações peletizadas com milho de diferentes granulometrias. 

 

Fonte: Cerbaro (2021). 
 

Visando verificar a resposta metabólica dos cavalos submetidos às diferentes 

moagens do milho e processamento das rações, foram analisados parâmetros 

séricos, de colesterol, triglicérides, glicose e insulina.  

Como indicativo do metabolismo lipídico podem ser analisadas 

as  concentrações de colesterol total e triglicérides (MELO et al., 2013). Em sua 

maioria, a gordura no organismo está sob forma de triglicérides, compostos de 

glicerol e ácidos graxos de cadeia longa, que são associados a moléculas de 

colesterol, moléculas de fosfolipídios e éster de colesterol (NASCIMENTO et al., 

2018). 
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Figura 6. Curva de insulina sérica (mg/dl) de cavalos alimentados com ração farelada e rações 

peletizadas com milho de diferentes granulometrias. 

 

Fonte: Cerbaro (2021). 
 

Tabela 8. Médias e contrastes da área abaixo da curva de glicose e insulina de cavalos 
alimentados com ração farelada e rações peletizadas com milho de diferentes 
granulometrias. 

Variável 
(mmol/L) 

Tratamentos¹ 
EPM* 

P 
valor² 

Contrastes³ 

F P3 P5 P8 1 2 3 

 AAC Glicose  455,27 470,05 468,8 462,39 12,38 0,380 0,134 0,583 0,416 

AAC Insulina  170,85 186,37 211,07 207,61 35,22 0,582 0,263 0,427 0,524 
Fonte: Cerbaro (2021). 
*EPM: erro padrão da média. Médias nas linhas seguidas por letras diferentes são diferentes 
comparadas por Tukey (P<0,05). 1Tratamentos: F: Ração farelada; P3: Ração peletizada com 
milho moído em peneira de 3 mm; P5: Ração peletizada com milho moído em peneira de 5 mm; 
P8: Ração peletizada com milho moído em peneira de 8 mm. 2P valor: Valor de p entre os 
animais dos diferentes tratamentos; ³Contrastes: Valor de p dos contrastes entre os 
tratamentos; 1: F x (P3+P5+P8); 2: P3 x (P5+P8); 3: P3 x P8. 

 

Para execução deste trabalho, as rações, independentemente da moagem e 

processamento, seguiram a mesma formulação. Uma vez que os valores de EE 

das dietas são os mesmos, assim como os valores da digestibilidade desse 

nutriente é semelhante entre os tratamentos, é esperado que os valores séricos 

de colesterol e triglicérides também se mantenham semelhantes. Concordando 

com isso, os níveis sanguíneos não se diferiram entre os tratamentos e 

mantiveram-se dentro da normalidade para a espécie (BRUSS, 2008).  

Já as concentrações de glicose e insulina são consideradas reflexo do 

metabolismo de carboidratos com grande influência da dieta, sendo que o 
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processamento pode alterar a resposta metabólica dessas duas variáveis 

(GOBESSO et al., 2008) . Suas concentrações podem ser influenciadas pelo 

conteúdo e intervalo de tempo da refeição anterior, tamanho das partículas do 

alimento, grau de processamento térmico, composição de proteína, gordura e 

fibra, e estrutura bioquímica do carboidrato (GUEZENNEC, 1995). Valores mais 

elevados desses parâmetros são observados quando há maior ingestão de 

carboidratos não estruturais, como açúcares e amido, que são rapidamente 

fermentados (CUNHA, 2012).  

Equinos alimentados com concentrado farelado podem apresentar pico de 

glicose plasmática após 150 minutos de ingestão (HEALY; SICILIANO; 

LAWRENCEZ, 1995). Esse tempo pode ser aumentado em 30 minutos em 

animais alimentados com concentrado peletizado, sugerindo que o 

processamento pode possibilitar maiores valores de absorção de glicose. Em 

relação à insulina, seus picos podem ser até triplicados com o aumento da 

quantidade de amido na dieta, sendo que o momento do pico é inversamente 

proporcional à quantidade de amido ingerido (STULL; RODIEK, 1988). 

Entretanto, apesar da oferta da ração rica em amido (2,65 g/kg/refeição) para 

equinos, Pombo et al., (2021) não observaram alterações metabólicas.  

A composição química do amido pode ser alterada por meio de diferentes 

processamentos da ração. A peletização eleva os ingredientes a altas 

temperaturas, o que possibilita a gelatinização do amido (SOUZA; ANDRADE, 

2000) tornando possível sua maior digestibilidade. Embora os valores de glicose 

e insulina sejam melhores absorvidos em rações peletizadas (HEALY; 

SICILIANO; LAWRENCEZ, 1995; GOBESSO; ETCHICHURY; TOSI, 2009), os 

dados deste trabalho demonstram que esses valores não foram influenciados 

pela peletização do concentrado produzido com milho de diferentes 

granulometrias. A média da resposta glicêmica dos animais em jejum (88,91 

mg/dL)  está dentro dos valores de referência para equinos, que variam de 80 a 

100 mg/dL em jejum  (MEYER, 1995).  

Confrontando os dados deste trabalho Casalecchi et al., (2012) embora não 

tenham encontrado diferenças na digestibilidade do amido, observaram 

diferenças entre os processamentos, com valores superiores de glicose abaixo 

da curva em processamentos com temperaturas mais elevadas, como a 

floculação e extrusão. Segundo os autores, a avaliação do metabolismo de 
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carboidratos analisados pela digestibilidade do amido não é uma medida 

confiável por geralmente se apresentar elevada. Os níveis de substituição do 

amido por maltodextrina, embora não altere a digestibilidade do amido, são 

proporcionais a área abaixo da curva de glicose e insulina (NUNES GIL et al., 

2012). Dessa forma, por serem influenciados pelo amido digerido, principalmente 

por essa digestão ocorrer ainda nas primeiras porções do trato digestório 

(MEYER, 1995), os valores de glicose e insulina melhor refletem o metabolismo 

de carboidratos. Corroborando com essa informação estão os dados de pH fecal 

do presente trabalho, indicando que a digestibilidade do amido possivelmente 

ocorreu nas primeiras porções do trato gastrointestinal sem interferir no equilíbrio 

da microbiota nas porções seguintes.   

 

 

5.5. Comportamento alimentar e etograma 

 

 

Os comportamentos observados não apresentaram diferença pelo uso das 

diferentes rações quando comparados pelo teste de Tukey (Tabela 9; Figura 7). 

Porém, ao realizar analise de contraste entre os tratamentos, a ração farelada 

apresentou diferença em relação as rações peletizadas (P<0,05) para 

estereotipias e urina, tendo maior incidência de estereotipias e menor frequência 

de urina durante 24 horas, quando os cavalos estão estabulados (Tabela 9). 

Os comportamentos observados durante o período que os animais estavam 

soltos em pista não apresentaram diferença pelas diferentes rações utilizadas 

(Tabela 10; Figura 8). Além disso, não houve diferenças entre os tratamentos 

para consumo de água, como exposto na tabela 11. 

Cavalos que passam grande parte do dia estabulados, são mais susceptíveis 

a apresentar comportamentos anormais, chamados de estereotipias 

(KONIECZNIAK et al., 2014). Esses comportamentos podem ser influenciados 

pela alimentação (DESTREZ et al., 2015; DESTREZ; GRIMM; JULLIAND, 2019) 

principalmente por dietas com maiores quantidades de carboidratos não 

estruturais (FREIRE et al., 2009; BULMER et al., 2015). Outro fator que interfere 

na incidência de estereotipias, é o tempo de ócio de cavalos estabulados 
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(KONIECZNIAK et al., 2014). A disponibilidade contínua de volumoso e o uso de 

concentrados que necessitem de mais movimentos mastigatórios e maior tempo 

de ingestão diminuem o tempo de ócio do animal e, consequentemente, 

possíveis comportamentos estereotipados (COOPER; MASON, 1998; COOPER; 

MCGREEVY, 2006). 

 

 

Tabela 9. Observações e contrastes dos comportamentos definidos por 
etograma de cavalos estabulados alimentados com ração farelada e rações 
peletizadas com milho de diferentes granulometrias  

Variável 
(minutos) 

Tratamentos¹ 
EPM* 

P 
valor² 

Contrastes³ 

F P3 P5 P8 1 2 3 

Alimentação 479,38 464,38 463,75 443,75 24,37 0,543 0,276 0,616 0,403 

Água 53,12 56,25 49,37 56,87 11,06 0,783 0,877 0,662 0,939 

Ócio 702,50 730,63 755,00 784,38 42,78 0,257 0,121 0,283 0,204 

Fezes 33,12 38,75 36,87 35,00 5,02 0,726 0,385 0,537 0,476 

Urina  21,25 26,87 26,25 26,25 4,25 0,248 0,049 0,814 0,839 

Sef-grooming 23,12 29,37 26,25 19,37 7,09 0,619 0,771 0,343 0,215 

Esteriotipias 66,25 33,75 21,87 14,37 28,60 0,197 0,047 0,473 0,442 

Outros 61,25 60,00 60,62 60,00 0,70 0,416 0,149 0,675 0,100 

 Fonte: Cerbaro (2021). 

*EPM: erro padrão da média. Médias nas linhas seguidas por letras diferentes são diferentes 
comparadas por Tukey (P<0,05). 1Tratamentos: F: Ração farelada; P3: Ração peletizada com 
milho moído em peneira de 3 mm; P5: Ração peletizada com milho moído em peneira de 5 mm; 
P8: Ração peletizada com milho moído em peneira de 8 mm. 2P valor: Valor de p entre os 
animais dos diferentes tratamentos; ³Contrastes: Valor de p dos contrastes entre os 
tratamentos; 1: F x (P3+P5+P8); 2: P3 x (P5+P8); 3: P3 x P8. 

 

Figura 7. Observações de comportamento (%) de cavalos estabulados alimentados com ração 
farelada e rações peletizadas com milho de diferentes granulometrias. 

 

Fonte: Cerbaro (2021) 
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Tabela 10. Observações e contrastes dos comportamentos definidos por 
etograma de cavalos soltos em pista alimentados com ração farelada e rações 
peletizadas com milho de diferentes granulometrias 

Variável 
(minutos) 

Tratamentos¹ 
EPM* P valor² 

Contrastes³ 

F P3 P5 P8 1 2 3 

Alimentação 37,00 39,00 37,75 34,75 2,68 0,444 0,930 0,230 0,120 

Ócio 15,25 12,75 14,25 15,50 1,99 0,663 0,580 0,320 0,260 

Fezes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000 1,000 

Urina  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000 1,000 
Interação 
positiva 2,75 2,75 2,75 2,75 1,47 1,000 1,000 1,000 1,000 
Interação 
negativa 2,00 2,00 2,25 2,25 0,98 0,974 0,680 0,820 0,840 

Sef-grooming 1,00 1,00 1,00 1,75 0,60 0,555 0,630 0,490 0,240 

Esteriotipias 2,00 2,50 1,75 3,00 2,19 0,732 0,670 0,900 0,670 

Outros 0,00 0,00 0,25 0,00 0,13 0,416 0,570 0,420 1,000 

 Fonte: Cerbaro (2021). 

*EPM: erro padrão da média. Médias nas linhas seguidas por letras diferentes são diferentes 
comparadas por Tukey (P<0,05). 1Tratamentos: F: Ração farelada; P3: Ração peletizada com 
milho moído em peneira de 3 mm; P5: Ração peletizada com milho moído em peneira de 5 mm; 
P8: Ração peletizada com milho moído em peneira de 8 mm. 2P valor: Valor de p entre os 
animais dos diferentes tratamentos; ³Contrastes: Valor de p dos contrastes entre os 
tratamentos; 1: F x (P3+P5+P8); 2: P3 x (P5+P8); 3: P3 x P8. 

 

Figura 8. Observações de comportamento (%) de cavalos alimentados com ração farelada e 

rações peletizadas com milho de diferentes granulometrias, soltos por 1 hora 

 

Fonte: Cerbaro (2021) 
 

Rações peletizadas, por terem maior densidade (GARCIA; SILVEIRA, 1995), 

são ingeridas mais rapidamente em comparação com rações fareladas ou cubos, 
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induzindo maior tempo de ócio pelos animais estabulados. Albright, Sun e Houpt 

(2017) em seu estudo concluem que alimentos concentrados induzem a 

realização de estereotipias orais, as quais ainda são mais graves quando o 

concentrado tem maior palatabilidade. Segundo Esminger (1985), a peletização 

melhora a palatabilidade dos alimentos. Embora nesse trabalho não tenha sido 

observada palatabilidade para os diferentes tratamentos, a dieta farelada 

apresentou maiores valores para estereotipia, sugerindo que essa ração pode 

ser mais palatável que as rações peletizadas mesmo com tempo de alimentação 

e tempo de ócio sendo semelhante entre os tratamentos. Entretanto, como 

limitação desse trabalho, alguns animais utilizados já apresentavam 

estereotipias. Por isso, estudos que analisam estereotipias devem avaliar 

previamente os animais quanto à esse comportamento em baias.  

Rações peletizadas sofrem ação de temperatura elevada, podendo interferir 

na qualidade de diversos nutrientes (BELLAVER; NONES, 2000) como as 

proteínas que compõem a ração. Expostas a elevadas temperaturas, as 

proteínas podem sofrer desnaturação (FARIA, 2010), sendo que a desnaturação 

parcial melhora a digestibilidade das proteínas, deixando seus aminoácidos mais 

disponíveis e facilitando a ação de proteases quando expostas a aquecimento 

moderado (abaixo de 100ºC com tempo inferior de 1 hora), como no caso da 

peletização (ARAÚJO, 1999). Nesse caso, a porção amino dos aminoácidos é 

convertida em amônia que é tóxica para o sistema nervoso central e por isso, a 

amônia é metabolizada no fígado, convertida em ureia e excretada pela urina 

(JUNIOR et al., 2016).  

No presente trabalho, os animais quando consumiram rações peletizadas 

apresentaram maior frequência de urina, possivelmente com o intuito de excretar 

a ureia produzida pela metabolização de proteínas desnaturadas. Sugerindo que 

essas rações, mesmo com teores semelhantes de PB e digestibilidade de PB, 

possivelmente contêm proteínas com formas biológicas distintas geradas pelo 

processo de desnaturação causado pela peletização, permitindo o melhor 

aproveitamento da proteína da dieta. 
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Tabela 11. Consumo de água e contrastes de cavalos alimentados com ração 
farelada e rações peletizadas com milho de diferentes granulometrias 

Variável 
(litros) 

Tratamentos¹ 
EPM* P valor² 

Contrastes³ 

F P3 P5 P8 1 2 3 

Consumo de 
água 35,31 34,5 36,43 37,87 4,30 0,779 0,730 0,380 0,330 

 Fonte: Cerbaro (2021). 

*EPM: erro padrão da média. Médias nas linhas seguidas por letras diferentes são diferentes 
comparadas por Tukey (P<0,05). 1Tratamentos: F: Ração farelada; P3: Ração peletizada com 
milho moído em peneira de 3 mm; P5: Ração peletizada com milho moído em peneira de 5 mm; 
P8: Ração peletizada com milho moído em peneira de 8 mm. 2P valor: Valor de p entre os 
animais dos diferentes tratamentos; ³Contrastes: Valor de p dos contrastes entre os 
tratamentos; 1: F x (P3+P5+P8); 2: P3 x (P5+P8); 3: P3 x P8. 

 

Alimentos concentrados são ingeridos mais rapidamente que volumosos 

(BRANDI; FURTADO, 2009). Uma vez que o movimento de mastigação desses 

alimentos gera menos saliva, a deglutição de alimentos concentrados é mais 

seca promovendo o aumento do consumo de água. Porém equinos com algum 

desconforto podem evitar ou diminuir o consumo de água, em casos mais graves 

levando a desidratação (FREEMAN et al., 2021). Dessa forma, a observação da 

quantidade consumida, pode ser um indicativo da saúde intestinal.  

No presente trabalho, embora o consumo de água não tenha diferido entre 

os tratamentos possivelmente pelos mesmos teores de umidade e formulação 

das rações, o consumo médio de água foi de 8% do peso corporal. Outros 

trabalhos do nosso laboratório observaram o consumo de aproximadamente 5% 

do peso corporal (FELTRE, 2017; FERREIRA, 2020). Essas diferenças no 

consumo de água devem levar em consideração a quantidade de água da dieta 

e a estação do ano (NRC, 2007).  
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6. Conclusão 

 

 

Nas condições deste trabalho, os parâmetros digestivos e 

comportamentais de equinos não são alterados após ingestão de rações 

peletizadas produzidas com milho de diferentes granulometrias.  
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