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RESUMO
FAGUNDES, M. H. R. Efeito do sistema de fornecimento de alimentos e processamento
do concentrado sobre a digestibilidade da dieta e resposta glicêmica plasmática, em
eqüinos. [Effect of the feeding system and concentrate processing on diet digestibility
and plasmatic glucose, in equines]. 2005. 90 f. Dissertação (Mestrado em Medicina
Veterinária) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo,
Pirassununga, 2005.
Foram utilizados quatro éguas, da raça brasileiro de hipismo, com idade aproximada de 24
meses, com peso médio de 500 Kg, em um delineamento experimental Quadrado Latino
balanceado 4X4, com arranjo fatorial 2X2 dos tratamentos e medidas repetidas no tempo,
sendo o primeiro fator dois concentrados, um somente peletizado (CT) e o outro peletizado
com pré-extrusão do ingrediente milho (CM), e o segundo fator é constituído pela diferença
na ordem de fornecimento do concentrado e do volumoso onde um o concentrado é fornecido
às 7:00h e às 19:00h e o volumoso às 9:00h e às 21:00h (C7V9); e o outro o inverso (V7C9).
Não houve efeito dos tratamentos na aceitabilidade, na digestibilidade aparente total da
matéria seca (51,2; 54,5; 53,4; 58,2%) da matéria orgânica (54,1; 57,5; 56,1; 60,7%), do
amido (98,2; 98,3; 98,2; 98,2%), da proteína bruta (65,6; 70,3; 68,9; 72,6%), da fibra em
detergente neutro (42,5; 44,6; 42,9; 49,3%) e da fibra em detergente ácido (34,8; 37,3; 37,0;
42,3%), porém noto-se uma tendência de melhora para os fatores V7C9 e CM. A resposta
glicêmica plasmática foi analisada pela área abaixo da curva de glicose com valores obtidos
para CTC7V9 de 493,7; CTV7C9, 407,6; CMC7V9, 430,7 e CMV7C9, 387,8, porém não
houve efeito do fator concentrado, já o fator sistema de alimentação sofreu diferença
estatística com aumento para o sistema C7V9, o que demonstra uma curva menos acentuada
para V7C9, demonstrando uma absorção mais uniforme da glicose.

Palavras-chave: Concentrado. Digestibilidade. Glicose. Insulina. Volumoso.

ABSTRACT
FAGUNDES, M. H. R. Effect of the feeding system and concentrate processing
on diet digestibility and plasmatic glucose, in equines. [Efeito do sistema de
fornecimento de alimentos e processamento do concentrado sobre a digestibilidade
da dieta e resposta glicêmica plasmática, em eqüinos]. 2005. 90 f. Dissertação
(Mestrado em Medicina Veterinária) - Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2005.
Four mares had been used, of the race Brazilian of jumping, with approach age of 24 months,
average weight of 500 kg, in balanced Latin Squared experimental delineation 4X4, with
factorial arrangement 2X2 of the treatments and measures repeated in the time, being the first
factor two concentrates, one only pelletized (CT) and the other pelletized with daily paydrawing of the ingredient maize (CM), and as the factor is constituted by the difference in the
order feeding the concentrate and the voluminous one where one the concentrate is feeded
7:00h and to 19:00h and voluminous 9:00h and 21:00h (C7V9); e the other the inverse one
(V7C9).

It did not have effect of the treatments in acceptability, in the total apparent

digestibilidade of dry substance (51,2; 54,5; 53,4; 58,2%) of organic substance (54,1; 57,5;
56,1; 60,7%), of starch (98,2; 98,3; 98,2; 98,2%), of rude protein (65,6; 70,3; 68,9;
72,6%), of the fiber in neutral detergent (42,5; 44,6; 42,9; 49,3%) and of the fiber in acid
detergent (34,8; 37,3; 37,0; 42,3%), however I notice a trend of improvement for factors
V7C9 and cm. The plasmatic glucose it was analyzed by the area below of the glucose curve
with values gotten for CTC7V9 of 493,7; CTV7C9, 407,6; CMC7V9, 430,7 and CMV7C9,
387,8, however did not have effect of the concentrated factor, already the factor feeding
system suffered to difference statistics with increase for system C7V9, what it less
demonstrates an accented curve for V7C9, demonstrating an absorption more uniform of the
glucose.
Key words: Concentrate. Digestibility. Glucose. Insulin. Voluminous.
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1 INTRODUÇÃO

O processo da vida é constituído de dois componentes básicos: um plástico
ligado às modificações, à origem e à preservação da forma e outro funcional,
expresso pelo fluxo e pela renovação constante dos substratos do metabolismo
celular. Assim, a sobrevivência esta diretamente ligada ao suprimento contínuo de
substratos alimentares necessários para cobrir a totalidade das demandas
energéticas do animal, ou seja, uma boa nutrição. Esta nutrição é fundamental para
o desenvolvimento e manutenção de um sistema musculoesquelético saudável, em
qualquer fase da vida ou atividade dos eqüinos. Os excessos ou deficiências podem
predispor ou mesmo causar o surgimento de patologias.
O manejo alimentar de eqüinos envolve uma série de fatores, estando entre
os principais, a qualidade e digestibilidade dos nutrientes, balanceamento da dieta,
aceitabilidade dos alimentos e horário de arraçoamento.
A qualidade e digestibilidade dos nutrientes são o primeiro passo para uma
boa nutrição, este fator pode ser influenciado pela origem dos ingredientes e seu
processamento. O processo de extrusão é um dos mais eficientes em conservar a
composição bromatológica e aumentar a digestibilidade do alimento (HERKELMAN;
CROMWELL, 1990), que ocorre devido a gelatinização do amido e desnaturação
parcial das proteínas. Já o horário de arraçoamento muitas vezes é negligenciado, o
que não indica que seja menos importante. A desatenção com este fator causa uma
condição de estresse, o que pode acarretar úlceras gástricas.
É conhecidamente adotado, para eqüinos confinados, um manejo alimentar
onde a alimentação concentrada é dividida em duas ou três refeições diárias, e o
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volumoso é fornecido “ad libitum” com renovação diária. A troca do volumoso
normalmente é feita logo após o fornecimento do concentrado. Porém acredita-se
que não se deve fornecer o volumoso imediatamente após o concentrado, pois
devido à sua composição de fibras longas, este passa mais rapidamente pelo
estômago e intestino delgado levando o concentrado para o intestino grosso onde o
aproveitamento é consideravelmente menor, diminuindo sua eficiência. A ordem de
fornecimento entre o concentrado e o volumoso poderia então influenciar na
digestibilidade e consequentemente na absorção e aproveitamento dos nutrientes.
As pesquisas em relação a esse assunto são bastante diminutas no mundo, e quase
nulas em nosso país. Muito das informações a esse respeito são antigas, ou
baseadas em experiências próprias sem embasamento científicas, ou ainda
meramente especulativas.
A nutrição abrange reações químicas e processos fisiológicos que
transformam os alimentos em atividades e tecidos orgânicos. Ela engloba a ingestão
e absorção de nutrientes diversos, seu transporte a todas as células do organismo e
a remoção de produtos não utilizáveis. Duas maneiras práticas e confiáveis de se
avaliar a eficiência de um manejo nutricional é a identificação do quanto o animal
consegue aproveitar de uma maneira geral o alimento ingerido, sendo avaliado de
uma forma prática através da digestibilidade aparente total; e o quanto deste
aproveitamento é transformado em energia disponível, sendo avaliado de uma
maneira eficiente pela reposta glicêmica plasmática. Estudos indicam que uma
eficiente avaliação da resposta glicêmica pode ser dada através da relação entre a
glicose e a insulina plasmática (STULL; RODIEK, 1988).
Conclui-se que o estudo de sistemas de arraçoamento para eqüinos, é de
grande importância perante a comunidade científica e criadores. Assim, o objetivo
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deste trabalho foi avaliar o efeito do sistema de fornecimento, sobre a aceitabilidade
da dieta, a digestibilidade aparente total da matéria seca, da matéria orgânica, do
amido, da proteína bruta, da fibra em detergente neutro e da fibra em detergente
ácido e resposta glicêmica plasmática, de eqüinos, utilizando concentrado com duas
formas diferentes de processamento.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

Inúmeros estudos foram realizados para determinar os locais específicos de
digestão e absorção de nutrientes em eqüinos. Assim, conhecer as peculiaridades
do aparelho digestivo dos eqüinos, comparando-o as demais espécies, pode ajudar
a elucidar a função digestiva em cada seguimento (GOBESSO, 2001), desta
maneira poderemos aprofundar nossos conhecimentos sobre valor nutritivo dos
alimentos para eqüinos e na nutrição destes animais de um forma geral
(TISSERAND, 1988).

2.1 Fisiologia Digestiva dos Eqüinos

A classificação dos eqüinos, segundo sua anatomia digestiva, é definida como
herbívoros não ruminantes, ou ainda sendo mais específica, herbívoros ceco
funcionais. Esta característica anatômica e fisiológica permite que os eqüinos
absorvam os carboidratos solúveis presentes nos alimentos, especialmente nos
concentrados energéticos, antes da ação bacteriana do intestino grosso (RAMOS,
2003).
O processo digestivo começa com a apreensão dos alimentos pelos lábios e
língua, sendo também utilizados os dentes incisivos na ingestão de substâncias mais
firmes como tubérculos e ramos. Na boca, especificamente com dentes molares e
pré-molares, esmagam e moem os alimentos, disponibilizando proteínas e
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carboidratos que podem ser prontamente digeridos no estômago e intestino delgado
(MEYER, 1995). O processo mastigatório dos eqüinos é extremamente eficiente,
tornando-se assim um processo metódico e completo. Neste processo os
carboidratos estruturais, aqueles constituintes da parede celular, são quebrados em
partículas menores, o que facilitará a ação da microbiota cecal posteriormente no
intestino grosso. A saliva, presente também neste momento, tem o papel
estritamente de umidificar os alimentos para facilitar a deglutição devido ao seu
baixo teor enzimático e pequeno tempo de atuação, com ação pré-gástrica restrita
(TISSERAND, 1983).
No esôfago o alimento é forçado para baixo através de ondas peristálticas ou
através de contrações da musculatura. A deglutição no cavalo é feita de maneira
irreversível em razão do desenvolvimento do véu palatino que impede o retorno do
bolo alimentar do esôfago para a boca e também impede a expulsão pelas vias
nasais (TISSERAND, 1988).
Devido ao pequeno estômago do cavalo, em torno de 8 a 18 litros ou 10% do
trato digestivo, os alimentos não permanecem no estômago por mais de 2 horas,
esvaziando-se de 6 a 8 vezes por dia e o bolo alimentar é estratificado, sendo que a
ordem de chegada dos alimentos é condicionada pela ordem de saída,
permanecendo somente o último terço do bolo que sofrerá com maior intensidade a
ação do suco gástrico (WOLTER, 1977). Apesar de no estômago não ocorrer
digestão significativa, o funcionamento deste como regulador do trânsito intestinal é
um dos fatores determinante à digestão do amido e das proteínas no intestino
delgado (TISSERAND, 1983).
Wolter (1981) cita que a parede do intestino delgado é muito musculosa,
rígida e ricamente enervada, propiciando a geração de fortes ondas de contração,
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facilitando assim a progressão do conteúdo intestinal associada a sua grande fluidez
resultante do sinergismo das secreções salivar, gástrica, pancreática, biliar e
entérica. O intestino delgado possui na sua porção inicial (duodeno) uma mucosa
constituída de vilosidades, que por sua vez possuem microvilosidades com função
de aumentar a superfície de absorção. Esta mucosa apresenta inúmeras glândulas,
que secretam suco entérico e um produto mucóide. O pâncreas secreto seu suco
que, com produção constante, porém de baixa concentração de enzimas, ajuda na
digestão dos nutrientes. O suco pancreático, devido à presença de álcalis e
bicarbonatos, funciona como tampão para neutralizar os ácidos oriundos do
estômago e os produzidos no cólon. A bile é liberada de forma contínua sem
concentração prévia, pois falta no cavalo a vesícula biliar. O fluxo do intestino
delgado gira em torno de 20 cm/minuto, demorando aproximadamente 1,5 horas
para percorrê-lo, dependendo da quantidade de fibra ingerida sendo que, quanto
maior a porcentagem de concentrado maior o tempo de trânsito (MEYER, 1995).
Segundo Tisserand (1983), é no intestino delgado que o cavalo digere a maior parte
do amido e das proteínas alimentares.
O intestino grosso do cavalo compreende seções volumosas, bem articuladas
e compartimentalizadas. O número de microorganismos no conteúdo do intestino
grosso do eqüino é semelhante ao encontrado no rúmen e retículo dos ruminantes.
O intestino grosso, considerando volume de aproximadamente 130 litros para
animais de 500kg e tempo de retenção entre 36 e 46 horas, é o mais significativo
seguimento do trato digestivo dos eqüinos, o suficiente para ação da digestão
microbiana. O ceco e a porção anterior do cólon são câmaras de fermentação das
quais, semelhantes aos pré-estômagos dos ruminantes, onde bactérias, e também
protozoários no ceco, degradam carboidratos estruturais não digeridos no intestino
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delgado. O número desses microorganismos é semelhante aos dos pré-estômagos
dos ruminantes. Sua atividade depende principalmente do tipo e da quantidade de
substrato proveniente do intestino delgado, da velocidade de trânsito e da
capacidade de tamponamento de lúmen. Os microorganismos são capazes de
sintetizar uma parte das vitaminas hidrossolúveis, tendo o eqüino uma boa
capacidade de aproveitamento das vitaminas do complexo B e vitamina K (MEYER,
1995).

2.2 Digestibilidade

A digestibilidade é determinada pela diferença entre o ingerido e o excretado
pelo animal, e corresponde à quantidade de matéria seca ou nutrientes dos
alimentos que, atacados e ou desdobrados no trato digestivo pelas enzimas ou
microbiota, são absorvidos pelo organismo; quando relacionados à composição
química e ao consumo de matéria seca, fornecem o valor nutritivo dos alimentos.
Quanto maior a digestibilidade de um alimento maior será a quantidade de nutrientes
fornecidos aos processos de mantença, crescimento, reprodução e trabalho
(CARVALHO, 1992).
Digestibilidade aparente total é a porcentagem de alimento ou de seus
nutrientes, digerido ao longo de todo trato digestivo do animal (MARTIN-ROSSET,
1990).
Fagundes (2003) afirma que a digestibilidade dos principais nutrientes dos
alimentos, nos eqüinos, é constante, comprovando que as metodologias utilizadas
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atualmente para determinação de digestibilidade total aparente com marcadores são
eficientes, porém Vermorel e Martin-Rossset (1997) afirmam que o método de coleta
total de fezes é considerado o mais confiável.
Meyer (1995) dividiu o trato digestivo do ponto de vista fisiológico, em duas
regiões:

região

pré-cecal,

incluindo

estômago

e

intestino

delgado,

com

predominância de digestão enzimática e região pós-ileal, incluindo ceco e cólon, com
digestão microbiana.
Na digestão pré-cecal a ação microbiana na fermentação de açúcares e
amido no estômago é restrita e o grau de digestão protéica é pequeno (KONHKE,
1992). A digestão no intestino delgado dos eqüinos é intensa e predominantemente
enzimática. Os principais nutrientes digeridos são proteína bruta (PB), extrato etéreo
(EE), amido e açúcares, semelhante à digestão dos outros monogástricos (FRAPE
1992; HINTZ 1979; KOHNKE 1992; WOLTER, 1981).
Na digestão pós-ileal, o intestino grosso forma câmaras fermentativas dentro
da qual os carboidratos estruturais são degradados, a atividade bacteriana estendese em menor amplitude à decomposição de materiais protéicos e à formação de
proteína microbiana. A degradação microbiana dos carboidratos estruturais leva à
formação de ácidos graxos voláteis (AGV) (WOLTER 1981).
Os lipídios são degradados, absorvidos e excretados no intestino delgado.
Sua digestibilidade em eqüinos é de 90% ou mais, com valores melhores para
gorduras com baixo ponto de fusão (óleos vegetais) e valores piores para gorduras
saturadas (gordura animal). Ocorre eliminação endógena fecal, através da síntese
microbiana no intestino delgado (MEYER, 1995).
As proteínas, no aspecto nutricional, podem ser classificadas pelo seu valor
biológico, que é determinado pelo tipo e qualidade dos aminoácidos presentes em
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sua composição. As proteínas iniciam sua digestão no estômago, terminado seu
processo digestivo no intestino delgado, sendo desdobrada em peptídeos e
aminoácidos pelas peptidases. O eqüino tem um pequeno aproveitamento de
proteínas de baixo valor biológico e nitrogênio não protéico que são degradados nas
câmaras fermentativas (ceco e cólon) seqüencialmente em amônia, e dióxido de
carbono e amoníaco que, no fígado podem ser transformados em aminoácidos não
essenciais (ALLISON, 1999).
Os carboidratos se dividem em carboidratos do conteúdo celular e
carboidratos da parede celular. Os carboidratos do conteúdo celular são uma mistura
de açúcares e amido e possuem digestibilidade em torno de 60 a 95%, digeridos e
absorvidos, quase que na sua totalidade, no intestino delgado. Os carboidratos da
parede celular possuem digestibilidade de 10 a 60% estando entre eles a celulose,
hemicelulose, substâncias pépticas, galactanos e beta-glucanos. Passam pelo
intestino delgado sem sofrerem alterações significativas, ocorrendo efetivamente
degradação microbiana somente no intestino grosso, particularmente no ceco e na
porção anterior do cólon, liberando assim ácidos graxos voláteis (AGVs) que
fornecem energia ao animal (MEYER, 1995).
Parte destes carboidratos, a exceção da hemicelulose e celulose, constituem
os carboidratos solúveis em detergente neutro (CSDN) (HALL, 2000), que não são
nutricionalmente semelhantes. Alterando as proporções nas dietas, poderão ocorrer
mudanças na digestibilidade destes elementos e conseqüentemente desta fração,
assim como a proteína bruta ou fibra em detergente neutro de diferentes fontes, não
se portam exatamente da mesma maneira em todas as dietas, alterando sua
digestibilidade, taxas de fermentação e outros atributos nutricionais, o que
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demonstra uma resposta imediata, a qualquer sensível alteração no regime
alimentar, Hall (2000).

2.3 Eficiência da utilização de Fibras

A capacidade de utilização de nutrientes de alimentos de origem vegetal nos
eqüinos é bastante diversificada, porém isto lhe custa a eficiência no aproveitamento
de substâncias específicas, principalmente das fibras vegetais. Quando se compara
a capacidade digestiva entre cavalos e ruminantes, fica claro que o aproveitamento
de produtos com alto conteúdo em fibras, proteínas de baixo valor biológico, pouca
quantidade de açúcar, amido ou gorduras é melhor nos ruminantes. Nos eqüinos os
materiais fibrosos são degradados com ajuda de enzimas de microorganismos no
intestino grosso. Assim alimentos ricos em fibra podem ser relativamente bem
aproveitados pelos eqüinos (MEYER, 1995).
Koller (1978) utilizando pôneis fistulados no ceco e bovinos fistulados no
rúmen, concluiu que as bactérias do rúmen digerem matéria seca e parede celular
vegetal mais eficientemente que as bactérias cecais mesmo quando expostas a
semelhantes intervalos de tempo. Frape (1992) também cita a reduzida capacidade
dos eqüinos em digerir fibras em relação a ruminantes domésticos, sendo assim,
gramíneas antes do florescimento são ideais na dieta de eqüinos, por possuírem
uma proporção maior de folhas.
Os AGVs oriundos da degradação dos carboidratos da parede celular
(estruturais) são metabolizados de vários modos e derivam produtos finais
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diferentes. O acetato é um AGV cetogênico, significa que é usado para sintetizar
gordura. Butirato também é chamado de cetogênico embora represente uma
proporção menor dos AGVs produzidos. Propionato é gliconeogênico, isto é,
utilizado para sintetizar glicose no fígado ou glicogênio muscular.
Fibra em dietas para eqüinos é um importante nutriente para manter a
estabilidade intestinal e diminuir a susceptibilidade à acidose, Moore-Colyer et al.
(2000).

2.4 Eficiência da utilização do Amido

A digestão do amido pode ser influenciada por fatores intrínsecos, como a
forma física do alimento, granulação, recristalização, complexos amilose-lipídeo,
inibidores nativos da alfa-amilase e por fatores extrínsecos: mastigação, tempo de
trânsito, concentração de alfa-amilase no intestino, quantidade de amido ingerido e a
presença de outros constituintes alimentares que podem retardar a hidrólise
enzimática (ENGLYST; HAY; MACFARLANE, 1987). Os autores ressaltam também
a existência de uma porção indigestível, resistente à ação da alfa-amilase, a qual
escapa a digestão pré-cecal.
Meyer, Radicke e Kienzle (1993), trabalhando com pôneis fistulados no jejuno
posterior,

observaram

que

cinco

fatores

podem

interferir

diretamente

na

digestibilidade pré-cecal do amido: a fonte do grão, o tipo de processamento do grão
a quantidade consumida de amido, a fonte do volumoso e possíveis diferenças
individuais entre os animais. Consumos excessivos de amido também podem
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interferir na digestibilidade, sobrecarregando a capacidade do intestino delgado,
assim como, consumo de alimentos volumosos com altos teores de fibra, que
aumentam a taxa de passagem, dificultando a ação enzimática.
Do mesmo modo Radicke, Kienzle e Meyer (1991), concluíram que a baixa
digestibilidade do amido até o final do intestino delgado implica em um alto fluxo
deste componente para o interior do ceco e alto risco de acidose metabólica.
Segundo Gray (1992), a estrutura do amido (amilose+amilopectina) é clivada
na cavidade duodenal pela enzima alfa-amilase secretada pelo pâncreas. Desse
modo originam-se dissacarídeos, trissacarídeos e alfa-dextrinas, que posteriormente,
sofrem hidrólise, pela ação complementar de três enzimas presentes na borda em
escova da superfície intestinal. O monossacarídeo gerado como produto final, a
glicose, é então co-transportado para o interior dos enterócitos com o auxílio do
sódio (Na+), por uma proteína transportadora específica (75-KDA) presente na
superfície da borda em escova, numa taxa limitante de assimilação do amido.
Devido a esta digestão seqüencial luminal e membranosa, seguido pelo transporte
de glicose, o amido é assimilado de maneira muito eficiente em animais não
ruminantes.
Apesar da digestibilidade total do amido ser alta, podendo variar de 87 a
100%, os eqüinos possuem baixa atividade da enzima alfa-amilase pancreática, o
que pode comprometer a digestibilidade pré-cecal de dietas com altas quantidades
ou fontes morfologicamente complexas deste nutriente (KIENZLE et al., 1994a;
MEYER, 1995).
Massey e Potter (1985) avaliaram a digestão aparente parcial pré-cecal e pósileal do amido, em um concentrado comercial fornecido em duas, três ou quatro
refeições em intervalos respectivamente de doze, oito e seis horas entre as
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refeições. Os autores não observaram diferenças nos coeficientes de digestibilidade
aparente parcial pré-cecal e pós-ileal do amido, concluindo que dietas com alta
proporção da relação concentrado/volumoso (70/30%) podem ser fornecidas em
apenas duas refeições por dia para atender as exigências de energia digestível para
mantença.

2.5 Velocidade de Trânsito e Digestão

A ingestão é modulada através de estímulos pré-gástricos como sabor,
textura e odor, considerando que a duração de saciedade é principalmente
determinada através de aspectos metabólicos e gastrintestinais, Ralston (1984).
Konhke (1992) acrescentou um tempo mínimo de retenção estomacal de 20
minutos, limitando a ação de secreções gástricas. Essa velocidade de trânsito,
associada ao pH estomacal baixo, restringe a ação da ação microbiana na
fermentação de açúcares e amido. O grau de digestão protéica no estômago é
pequeno.
O conteúdo intestinal flui pelo intestino delgado a uma velocidade de 30 cm
por minuto, demorando em média 8 horas para percorrê-lo, dependendo da
quantidade de fibra ingerida. Baixos fluxos são esperados com aumento da
proporção de concentrado na ração e maiores fluxos com aumento de volumoso
(WOLTER, 1981).
De acordo com Meyer (1995), vários fatores afetam o tempo de permanência
dos alimentos nos diversos segmentos do trato digestivo dos eqüinos, alterando
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conseqüentemente, sua digestibilidade, são eles: a individualidade do animal, a
composição química e quantidade do alimento, o tipo de atividade do animal, o tipo e
tamanho das partículas do alimento e a quantidade de fibra presente na dieta.
Levando-se em consideração que o tempo de permanência dos alimentos no
estômago varia de 2 a 3 horas (FRAPE, 1992), com um tempo de retenção mínimo
de 20 minutos (KONHKE, 1992), e que a digesta leva em torno de 8 horas para
percorrer todo o intestino delgado (WOLTER, 1977), o tempo de digestão, pré-cecal
é de aproximadamente 10 horas. Nesse tempo, segundo GOBESSO (2001), já terão
sido digeridos em média 15,2% da matéria seca (MS), 31,8% da matéria orgânica
(MO), 35,8% da proteína bruta (PB), 94% do amido e 20,9% da fibra bruta (FB),
sendo que os valores para a digestibilidade total são 65,3% para MO; 73,2% para
PB; 98,3% para amido e 55,5% para FB, considerando que a velocidade de trânsito
para volumosos seja maior na porção pré-cecal e menor na porção pós-ileal que a
velocidade de trânsito do concentrado.
O esfíncter da região cárdia que controla a entrada do estômago, aceita o
fluxo

alimentar

somente

em

um

sentido

não

permitindo

o

refluxo.

Conseqüentemente, tal fato incapacita o alívio de pressão, caso aconteça uma
fermentação mais intensa e duradoura, Pilliner (1995). Logo, as refeições deveriam
ser mais espaçadas com pequenas porções de alimento.
O arraçoamento dos eqüinos deve ser feito com base na fisiologia digestiva
para se obter melhor eficiência alimentar e, desse modo, evitar transtornos
gastrointestinais Wolter (1977).
Harper (2004) afirmam que não se deve fornecer o volumoso logo após o
concentrado, pois devido à sua fibra longa, passa mais rapidamente pelo estômago
e intestino delgado levando o concentrado para o intestino grosso, deve-se existir
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um intervalo de aproximadamente 45 minutos a 1 hora por quilograma de
concentrado, entre o volumoso e o concentrado.

2.6 Efeitos do processamento na digestão dos alimentos

Os principais objetivos do processamento de alimentos é, aumentar a
disponibilidade dos nutrientes para os animais e também preservar a qualidade
destes na matéria prima por tempo mais longo possível. O National Research
Council (NRC) em sua edição de 1989 aconselha o processamento de alimentos
fornecidos a eqüinos como forma de elevar a digestibilidade dos alimentos.
Diversos tratamentos químicos e físicos (tais como extrusão e peletização)
são utilizados no processamento de rações, com o objetivo de incrementar a
eficiência de sua utilização, aproveitando melhor o potencial do animal.
Segundo Andrigueto et al. (2002), os alimentos e matérias-primas extrusadas
promoveram aumento de peso e eficiência alimentar em animais e em alguns casos,
melhoraram significativamente a palatabilidade dos ingredientes ou alimentos.
A extrusão é um processo de cozimento à alta pressão (30 a 60 atm),
umidade (19 até 25%) e temperatura (130 a 140°C), em curto espaço de tempo (10
a 30 segundos) (BATAGLIA, 1990; MUSTAKAS, 1970; NETO, 1992). Este conjunto
de fatores distingue a extrusão de outros tratamentos utilizados no processamento
de dietas (O’CONNOR, 1987) tais como peletização, floculação ou tostagem.
O amido é o principal componente energético dos grãos de cereais (55 a
77%) e no processo de extrusão, devido a suas características, contribui na

30

expansão e coesão do produto final, além de ser gelatinizado (HARMANN,
HARPER, 1974) a uma temperatura de 50 a 80°C, quando o amido torna-se solúvel
(tanto em água fria como em água quente), absorvendo grande quantidade de água
(BATAGLIA, 1990; GOELEMA, 1999), o que resulta em melhor digestão enzimática
devido a maior facilidade para absorção das enzimas (MELLO JR., 1991). A
melhoria na utilização do amido é dependente dos métodos de processamento e das
fontes de amido utilizadas (THEURER, 1986).
As barreiras físicas para a digestão do amido incluem a cutícula da semente,
a matriz protéica que envolve os grânulos de amido e a baixa solubilidade do amido,
por si só. Alguns processos como a trituração, por exemplo, rompem a cutícula mas,
normalmente, têm pouco efeito sobre a matriz protéica que envolve o amido, ou
sobre sua solubilidade. A utilização mais completa do amido requer um maior grau
de rompimento do grânulo de amido, que pode ser obtido através do processamento
a vapor apropriado. A extrusão, tratamento que envolve umidade, calor e pressão,
causa o rompimento da matriz protéica que recobre e encapsula o grânulo de amido
e aumentam a sua eficiência de utilização (OWENS, 1986).
Segundo Thomas e Van Der Poel (1998), o principal fator que contribui para
mudanças do amido é o vapor. Aumentando-se a pressão de vapor, aumenta-se o
grau de gelatinização do amido (porcentagem do conteúdo total de amido que é
imediatamente acessível a glicoamilase) (VERVUERT; COENEN; BOTHE, 2004) e,
com tempo maior de permanência da mistura no canhão da extrusora, ocasiona-se
melhor absorção da umidade e aumento no tamanho da partícula do amido, devido à
dilatação pela hidratação.
Durante o processo de extrusão, ocorre desnaturação protéica, um conjunto
de alterações na conformação da molécula, provocando modificações relacionadas
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à tecnologia de alimentos (ARAÚJO, 1999; GOMES; AGUILERA, 1984; NETO,
1992). A proteína desnaturada é mais sensível à hidrólise pelas enzimas
proteolíticas e em muitos casos a sua digestibilidade e utilização aumentam
(ARAÚJO, 1999). Esse processo é benéfico para os alimentos, quando provoca uma
desnaturação parcial na molécula protéica.
A utilização da pressão na extrusão faz com que este processo apresente
algumas vantagens em relação aos demais tipos de processos, tais como: inibição
de fatores antinutricionais; minimização das reações de Maillard, devido brevíssimo
tempo de retenção dentro do extrusor (BATAGLIA, 1990); retardamento na
rancificação das gorduras (HERKELMAN; CROMWELL, 1990; PABLOS, 1986)
aumento na digestibilidade do óleo por tornar-se mais disponível para os animais
(SAKOMURA, 1996) e diminuição nas perdas de vitaminas, principalmente as
lipossolúveis (NETO, 1992).
Complexos de lipídios com amilose podem ser formados durante o
processamento de alimentos, incluindo a extrusão (BHATNAGAR; HANNA, 1994). A
formação do complexo amilose-lipídio reduz a extração de lipídios por éter de
materiais extrusados, e vários autores têm reportado decréscimo na extração de
gordura após a extrusão. Delort-Laval e Mecier (1976) encontraram que somente 4055% dos lipídios presentes em materiais fibrosos puderam ser extraídos com éter
dietílico após a extrusão.
Nierle et al. (1980), usando diferentes solventes, obteve em média 40% de
extração da gordura original do milho extrusado. Asp e Björck (1984) reportaram
baixo conteúdo de gordura aparente após extração com hexano, mas a recuperação
total em ingredientes fibrosos, deu-se quando a hidrólise ácida precedeu a extração
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de gordura. Maga (1978) por outro lado, recuperou 15% a menos em relação ao
conteúdo de gordura original do alimento extrusado, após a hidrólise ácida.
Os efeitos da peletização em alimentos volumosos são: aumento da
aceitabilidade pelo animal promovendo aumento de consumo e diminuição na
digestibilidade (MINSON, 1962 aput. GREENHALGH; REID, 1973). A peletização
torna o alimento mais denso (apresentando facilidades para o transporte), reduz a
seletividade e segregação dos ingredientes, destrói organismos patogênicos e torna
o alimento mais palatável, reduzindo partículas de pó presentes no mesmo,
facilitando a ingestão (BEHNKE, 1996). Dozier (2001), citou como vantagens da
peletização a redução da seletividade entre ingredientes da ração, menor energia
despedida para o consumo de alimentos, redução de perdas e facilidade quanto ao
manejo.
Segundo Gray (1992), a digestão e absorção do amido em cavalos aumentam
significativamente pelo processamento de grãos com aquecimento à 100ºC por
vários minutos antes de sua ingestão. Do mesmo modo, Lewis (2000) concluiu que o
aquecimento e a moagem suficientes para desintegrar o grão e a sua estrutura
granular amilácea aumentam a quantidade de amido digerido no intestino delgado.
Lewis (2000) descreve que o aumento da digestão pré-cecal do amido e,
portanto, a quantidade de amido que atinge o ceco, diminuem o risco do grão causar
diarréia, cólica ou laminite, se for consumida uma quantidade excessiva.
Comparando os coeficientes de digestibilidade do feno de alfafa na forma
peletizada, farelada e, laminada, Haelein, Smith e Yoon (1996), encontraram
coeficientes de digestibilidade da fibra 15% menor na forma peletizada em relação
às demais formas, contudo Manzano e Carvalho (1978) e, Todd, Sauer e
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Christopherson

(1995)

não

encontraram

diferenças

nos

coeficientes

de

digestibilidade entre as formas de processamento da ração fornecida a eqüinos.
Meyer, Radicke e Kienzle (1993), trabalhando com diferentes formas de
processamento de grão de milho, inteiro, laminado, triturado, moídos e extrusado
oferecidos a eqüinos, relataram que a digestibilidade pré-cecal do amido de milho
extrusado foi significativamente maior do que o milho inteiro ou triturado
possivelmente resultado do aumento da superfície de exposição às enzimas
digestivas.

2.7 Fisiologia Glicolítica

Os mecanismos glicoregulatórios nos cavalos aparentemente não têm sofrido
avaliações

criteriosas,

apesar

de

serem

supostamente

importantes

para

compreensão do padrão plasmático da glicose, não somente nos casos de doenças,
como também em conseqüência da influência de exercícios, medicações e nutrição.
Para ilustrar, a concentração de glicose plasmática é menor em pôneis alimentados
com dietas contendo grãos, quando comparada com a de pôneis que comem feno,
mas aumenta, e se equivale, quando estes animais recebem infusão intravenosa de
glicose (GARCIA; BEECH, 1986).
Argenzio e Hintz (1972) observaram uma maior disponibilidade de glicose e
uma utilização mais eficiente, da glicose, quando pôneis eram mantidos em uma
dieta à base de aveia, em comparação com o momento que recebiam uma dieta
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com alto teor de fibra a base de alfafa/polpa de beterraba, apesar do fato de que
esta última supria maior energia digestível.
A glicose é principalmente absorvida no intestino delgado e em condições
naturais sua disponibilidade é proporcional à digestão dos polissacarídeos e
oligossacarídeos da dieta (HINTZ; HOGUE; WALKER, 1971a). Então, uma absorção
normal depende de uma mucosa intestinal íntegra e funcional (ALEXANDER, 1955).
A glicemia depende do equilíbrio entre entrada da glicose sanguínea (glicose
absorvida e glicose endógena), sua liberação pelo fígado e sua utilização pelos
tecidos (ARGENZIO; HINTZ, 1972; FORD; EVANS, 1982). Esta utilização é,
praticamente, regulado pela insulina hormônio produzido pelas células pancreáticas
ß e principalmente encontradas no tecido muscular. Em adição à insulina, outros
hormônios regulatórios estão envolvidos na homeostase da glicose como o
glucagon, glicocorticóides, catecolaminas e hormônios de crescimento (LACERDA
NETO et al., 1998).
De acordo com Hintz (1971b), dietas ricas em grãos tendem a ter uma maior
digestão de carboidratos no intestino delgado e maior absorção de glicose, enquanto
uma dieta exclusiva de forragens estimula uma maior conversão de carboidratos
para ácidos graxos voláteis por bactérias no ceco e cólon, entretanto, a glicose
plasmática não foi influenciada pela variação da relação concentrado/volumoso na
dieta, sugerindo que diferenças nas propriedades glicêmicas da dieta podem ser
compensadas por ação hormonal.
Nos cavalos, a gliconeogênese é a principal fonte de glicose utilizada pelos
tecidos, que aumenta durante o jejum e então minimiza os efeitos da redução da
absorção intestinal de glicose. Desta forma é possível especular que nos animais
alimentados exclusivamente com gramíneas, a glicemia é mantida somente pela
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glicose endógena associada a baixos níveis de secreção de insulina. Por outro lado,
quando os animais recebem uma estimulação aguda com glicose, a secreção de
insulina é menos intensa que em animais adaptados à alimentação com
concentrados (FORD; EVANS, 1982).
Argenzio e Hintz (1972) sugerem que a concentração de glicose plasmática é
mediada por mecanismos diferentes dos que atuam em ruminantes e que a resposta
da insulina à glicose em pôneis, se assemelha a que é descrita em humanos.
Segundo Davidson et al. (1991), os picos plasmáticos de glicose e insulina,
em potros, ocorrem cerca de 2 horas e trinta minutos após a ingestão de alimento. A
concentração plasmática de glicose após a ingestão de alimento, chamada de
resposta glicêmica, pode ser influenciada pelo tamanho da partícula, grau de
processamento térmico, composição em proteína, gordura e fibra do alimento,
estrutura bioquímica e processo de absorção do carboidrato, conteúdo e intervalo de
tempo da refeição anterior (GUEZENNEC, 1995).
Pesquisa realizada por Greppi et al. (1996), concluíram que a mensuração
cinética de metabólitos na circulação periférica, durante o dia, pode explicar algumas
trocas bioperiódicas envolvidas com a ingestão e absorção de nutrientes e, um
aumento nos níveis de glicose após a alimentação pode estar relacionado com a
absorção gastrintestinal,sugerindo que a forma do alimento,quantidade de fibras e
interação amido-proteína podem modificar a resposta glicêmica.
Potter et al. (1992) demonstraram que a moagem dos grãos pode melhorar a
digestibilidade do amido no intestino delgado; porém, alimentos peletizados podem
produzir um significativo aumento na glicose e insulina plasmáticas, quando
comparada com a de alimentos menos processados.
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Rankin (1997) sugere que para completar a avaliação do índice glicêmico de
um alimento, ou seja, a magnitude da resposta em glicose plasmática após sua
ingestão, a concentração plasmática de insulina pode ser um bom indicativo da
presença de açúcar na corrente sanguínea. Neste sentido, Glade, Gupa e Reimers
(1984), informam que uma rápida resposta secretora de insulina pelo pâncreas pode
estar associada com a ingestão de grandes quantidades de energia e proteína.
Lawrence et al. (1993) observaram que a glicose plasmática pode ser uma
importante fonte de carboidratos durante o trabalho muscular, mas durante o
exercício, o transporte de glicose, dentro do músculo, não é dependente de insulina,
não podendo ser considerado o índice de insulina durante o exercício. Segundo
Sherman, Peden e Wright (1991), durante o jejum, quando a concentração de
insulina é baixa, a disponibilidade de ácidos graxos não esterificados e, conseqüente
oxidação de lipídios é favorecida e, por comparação, uma dieta com a presença de
carboidratos aumenta a disponibilidade de glicose e insulina e diminui a
disponibilidade de ácidos graxos não esterificados. Do mesmo modo, afirmaram que
a ingestão de dieta rica em carboidratos, antes do exercício, pode ajudar a melhorar
o desempenho.
Nadal, Thompson e Kincaid (1997), entenderam que os valores plasmáticos
de insulina aumentam logo após a ingestão de alimento, mas sempre se mantiveram
menores nos eqüinos alimentados com feno de alfafa do que nos que não ingeriram
alimentos. Do mesmo modo, informam que os altos valores plasmáticos de insulina,
nos eqüinos que receberam alimento peletizado e água à vontade, indicam a
necessidade da presença de água no processo de digestão ou absorção de
nutrientes, entretanto a resposta de glicose entre os grupos que receberam esta
dieta e não tinham água à vontade não teve diferença, demonstrando a não
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interferência da água no processo que determina a concentração plasmática de
glicose. Por outro lado, a concentração de glicose e insulina plasmáticas
determinadas após a alimentação pode prover algumas informações interessantes
sobre a condição nutricional de ruminantes, mas tem mostrado poucas informações
em não ruminantes e nenhum desses indicadores pode ser usado para avaliação do
metabolismo energético em cavalos.
De acordo com Fowden et al. (1999), o glucagon tem uma importante função
no metabolismo da glicose. Ele é secretado pelas células alfa do pâncreas em
resposta a estímulos variados e age sobre o fígado e outros tecidos para aumentar a
produção de glicose.
Segundo Sticker et al. (1995), um aumento na concentração plasmática de
glucagon e diminuição de insulina são esperados para início da mobilização de
nutrientes através da glicogenólise, lipólise e gliconeogênese, mas em éguas
submetidas a um jejum de 53 horas, os níveis plasmáticos de glucagon aumentaram
sem redução dos níveis de insulina e glicose, determinando a necessidade de novos
estudos na homeostase de glicose em eqüinos.
De acordo com Arai et al. (1994), a glicose é a maior fonte de energia para
animais e a glicólise é a melhor reação enzimática para a produção de ATP nas
células. O transporte de glicose no interior das células é o primeiro passo para sua
utilização. Forhead et al. (1994), afirmam que a insulina é de fundamental
importância para a regulação dos processos metabólicos glicoregulatórios, mas, um
aumento da função das células beta e hiperinsulinemia nos estados resistentes à
insulina (esforço compensativo para diminuição da resposta dos tecidos) podem
desconectar os receptores nos adipócitos de humanos e roedores. Nos cavalos, o
controle da glicose e insulina, pode ser prejudicado em vários estágios de vida, em
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condições como crescimento, exercício, obesidade, gestação, disfunção da pituitária,
laminite e idade (RALSTON, 2002).
É importante observar, segundo Madigan e Evans (1973), que a observação
das trocas plasmáticas de insulina, esta associada à secreção e não à remoção.
Desde que a insulina é secretada no sistema porta, e uma porção significante é
removida pelo fígado, estas perdas irreversíveis no plasma podem não fornecer
informações sobre os níveis de secreção pancreática. Do mesmo modo, Giraudet et
al. (1994) informam que o aumento inicial nos níveis plasmáticos de insulina, após a
alimentação, é decorrente da secreção de insulina armazenada nas células
pancreáticas beta.
Uma melhora na sensibilidade à insulina foi definida como um decréscimo na
liberação de insulina depois de um desafio no fornecimento de glicose oral. Também
a prática de exercícios induziu a uma melhora na sensibilidade à insulina e o
controle no fornecimento de rações também manteve a melhora na sensibilidade à
insulina mesmo na falta de exercícios físicos (FREESTONE et al., 1992).
Segundo Haagsman e Van Golde (1984), a presença de um grau de
resistência à insulina em pôneis pode ser resultado da seleção natural para
sobreviver em condições desfavoráveis, como terrenos acidentados, clima severo e
falta de alimento, proporcionando um desvio metabólico que leva a maior parte do
carboidrato ingerido para o fígado, e não para os músculos, onde são transformados
em triglicérides.
Neste sentido, Forehead e Dobson (1997), observaram que, em jumentos
sadios, o jejum de três dias induz à resistência a insulina exógena. A ação de
desequilíbrio glicoregulatório da insulina diminui a utilização de glicose nos tecidos
periféricos e aumenta a utilização de glicose em tecidos vitais.
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A presença desta adaptação metabólica na raça de pôneis, que seria uma
vantagem na sobrevivência em condições naturais de suprimento alimentar incerto,
torna-se uma desvantagem para pôneis que foram domesticados e recebem boa
quantidade de alimento de qualidade e tem baixos níveis de atividade física
(JEFFCOTT; FIELD, 1986).

40

3 MATERIAL E MÉTODOS

Para o desenvolvimento deste experimento foi necessário adotar as
metodologias e utilizar os materiais descritos neste capítulo.

3.1 Local

O experimento foi realizado nas dependências do Setor de Eqüideocultura do
Campus Administrativo de Pirassununga, no Laboratório de Bromatologia do
Departamento de Nutrição e Produção Animal da Faculdade de Medicina Veterinária
e Zootecnia, da Universidade de São Paulo (FMVZ-USP), localizados no município
de Pirassununga, Estado de São Paulo.
Os animais permaneceram em baias de alvenaria, individuais, com área 12
metros quadrados e sem cama nos três dias de coleta de fezes.

3.2 Animais

Foram utilizados quatro eqüinos, fêmeas, da raça brasileiro de hipismo, com
idade aproximada de vinte e quatro meses, com peso médio de 500 Kg,
pertencentes ao rebanho da Universidade de São Paulo. Todos os animais foram
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previamente imunizados contra tétano e raiva, sendo também vermifugados e
pulverizados contra ectoparasitas.

3.3 Clima

O clima da região, segundo a classificação de Köppen, descrito por Oliveira e
Prado (1984) é do tipo Cwa-temperado chuvoso, com inverno seco e verão quente e
úmido.

3.4 Tratamentos

O trabalho foi composto por 4 tratamentos, separados por dois fatores. O
primeiro fator foi constituído por dois concentrados peletizados, sendo os dois
semelhantes, diferindo somente pela pré-extrusão do ingrediente milho no
concentrado CM, onde no concentrado CT, estes são somente triturados antes da
peletização, o que ocorre também no concentrado CM. O segundo fator é constituído
pela diferença na ordem de fornecimento do concentrado e do volumoso onde a
ordem C7V9 identifica o fornecimento do concentrado às 7:00h e às 19:00h e do
volumoso às 9:00h e às 21:00h; e a ordem V7C9 identifica o fornecimento do
volumoso às 7:00h e às 19:00h e do concentrado às 9:00h e às 21:00h. A fração
volumosa consistiu de feno de Cynodon dactylon (L.) Pers. var. Coast Cross – 1.
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Os tratamentos podem ser assim descritos:

CTC7V9 = Concentrado simples às 7:00 e 19:00h e volumoso às 9:00 e 21:00h
CTV7C9 = Concentrado simples às 9:00 e 21:00h e volumoso às 7:00 e 19:00h
CMC7V9 = Concentrado pré-extrusado às 7:00 e 19:00h e volumoso às 9:00 e
21:00h
CMV7C9 = Concentrado pré-extrusado às 9:00 e 21:00h e volumoso às 7:00 e
19:00h

O processo de extrusão dos grãos de cereais que consiste na trituração e
subseqüente exposição à temperatura, pressão, umidade e permanência no sistema
estão descritos na tabela 3.1 segundo dados fornecidos pela empresa que efetuou o
processamento.

Tabela 3.1 – Condições de temperatura, permanência no sistema, umidade e
pressão para o processamento de extrusão do milho
Temperatura (°C)
Permanência no sistema (min)
Umidade (%)
Pressão (Kgf/cm²)

100
5
25 – 30
6,33

A composição bromatológica do volumoso e dos 2 concentrados, encontra-se
descrita na tabela 3.2.
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Tabela 3.2 – Composição bromatológica do volumoso (feno) e dos 2 suplementos
concentrados (100 % da MS)
MS

PB

Amido

FDN FDA

MM

FB

EE

Ca

P

CM

90,7

17,9

31,9

32,7

12,8

7,3

7,0

4,7

1,04

0,55

CT

90,2

16,6

22,9

38,9

14,8

10,5

8,1

4,2

1,23

0,85

FENO

91,6

3,6

2,4

83,2

47,6

4,3

35,1

3,6

0,24

0,16

As dietas foram fornecidas quatro vezes ao dia, com intervalos constantes, às
7:00 e 19:00h o concentrado e 9:00 e 21:00h o volumoso para o fator do tratamento
C7V9; e 7:00 e 19:00h o volumoso e 9:00 e 21:00h o concentrado para o fator do
tratamento V7C9. Essas refeições foram divididas em partes em partes iguais,
adotando-se o consumo diário individual de matéria seca, de 2,0% do peso vivo,
sendo 45% de concentrado e 55% de volumoso do feno da gramínea Coast-cross
(Cynodon dactilon). O concentrado foi fornecido em um comedouro separado do
volumoso e foi observado o tempo de consumo máximo, para o concentrado, de 45
minutos, a fim de padronizar os estudos de digestibilidade e conforme metodologia
adotada por Gibbs e Schelling (1996).
Água e suplemento mineral foram fornecidos à vontade. Os animais foram
pesados no início e no final de cada tratamento e a formulação das dietas foi feita
para atender as exigências de mantença da categoria eqüina utilizada, segundo o
National Research Council (NRC, 1989).
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3.5 Metodologia de coleta e processamento das amostras

O experimento teve a sua realização de quatro períodos de onze dias cada,
sendo oito primeiros dias de adaptação às dietas e os três dias subseqüentes para
coleta de fezes. Amostras individuais das dietas fornecidas foram retiradas
diariamente, durante os períodos de coleta, sendo acondicionadas em sacos
plásticos para posterior análise bromatológica. As fezes coletadas em um período de
24 horas durante 3 dias foram pesadas, devidamente identificadas e armazenadas
em freezer horizontal, com temperatura variando de 5° a 10° C negativos para
posterior análise.
No primeiro dia de coleta de fezes também foram realizadas as coletas de
sangue pela manhã, na veia jugular, às 6:30h (-30), 30 minutos antes de fornecer a
primeira refeição e as 7:30 (30), 8:30 (90), 9:30 (150), 10:30 (210), durante a
ingestão da dieta oferecida pela manhã (7:00 horas) para dosagem de glicose; e às
6:30h (-30) e 9:30 (150), 30 minutos depois da última refeição da manhã, para
dosagem de insulina do mesmo modo que Stull e Rodiek (1988).
Ao final dos quatro períodos de coletas, as amostras de fezes totais foram
descongeladas à temperatura ambiente, homogeneizadas manualmente, pesadas e
secas em estufa de ventilação forçada a 65°C, por 72 horas, sendo posteriormente
retiradas da estufa, deixadas à temperatura ambiente e novamente pesadas e
calculada a MS original (SILVA, 2002).
Logo após foram moídas em moinho com peneira de 1mm² e acondicionadas
em sacos plásticos que permaneceram fechados até o momento de sua análise.
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3.6 Procedimentos laboratoriais

As análises de MS, MO, PB, FDN, FDA, EE, MM, Ca e P foram realizadas
segundo a metodologia descrita por Silva (2002). A análise do amido foi conduzida
segundo o método enzimático descrito por Pereira e Rossi Junior (1998). Para a
análise da glicose plasmática foi utilizada a técnica descrita por Bergmeyer (1975) e
Tonkk (1972) e para a insulina plasmática a rotina descrita por Yalow e Berson
(1960) utilizando a técnica de radioimunoensaio.

3.7 Delineamento experimental

Foi utilizado um delineamento experimental em Quadrado Latino balanceado
4X4 (quatro animais, quatro tratamentos e quatro períodos), com arranjo fatorial 2X2
dos tratamentos e medidas repetidas no tempo (Tabelas 3.3 e 3.4).

Tabela 3.3 – Delineamento em quadrado latino 4 x 4
Animais
Sub-períodos

1

2

3

4

I

CMC7V9

CMV7C9

CTC7V9

CTV7C9

II

CMV7C9

CTV7C9

CMC7V9

CTC7V9

III

CTC7V9

CMC7V9

CTV7C9

CMV7C9

IV

CTV7C9

CTC7V9

CMV7C9

CMC7V9
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Tabela 3.4 - Análise de variância com medidas repetidas no tempo

Fontes de variação
Tratamentos

Graus de liberdade
3

Horário (C7V9 e V7C9)

[1]

Concentrado (CM ou CT)

[1]

Interação

[1]

Linhas (Período)

3

Colunas (animais)

3

Resíduo A

6

Sub-parcelas

15

Tempos

4

Interação tempo x tratamentos

12

Interação tempo x animal

12

Interação tempo x coluna

12

Resíduo B

39

Total

79

Os resultados de digestibilidade e resposta plasmática de glicose foram
analisados através do programa computacional Statistical Analysis System (SAS,
1995), sendo anteriormente verificada a normalidade dos resíduos pelo teste de
SHAPIRO-WILK (PROC UNIVARIATE) e a homogeneidade das variâncias
comparadas pelo teste F. A análise de variância foi realizada pelo procedimento
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GLM (General Linear Model) e PROC EXP e as médias comparadas pelo teste de
Tukey.
Os resultados de análise da área de resposta plasmática de glicose foram
analisados através do PROC EXPAND do programa computacional Statistical
Analysis System (SAS, 1995).
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados observados neste experimento refletiram as condições de cada
tratamento testado, e, em alguns casos, observaram-se resultados semelhantes aos
obtidos por Meyer (1995), que concluíram que podem ocorrer variações individuais
com relação à digestibilidade de um mesmo alimento, causadas pelo comportamento
durante a ingestão do alimento (tempo de mastigação), alteração de peristaltismo ou
diferenças na produção de enzimas.
Durante a fase de coleta de amostras o peso dos eqüinos foi avaliado, no
início e final de cada período e não houve variação significativa mantendo-se um
peso constante, como demonstrado na tabela 4.1, o que indica que a dieta foi
adequada à categoria animal utilizada.

Tabela 4.1 – Valores da massa corporal no início e final de cada período, ganho de
peso de cada período, média de ganho de peso por animal no final do
experimento e desvio padrão dessas médias, em kg
Peso (kg) 23/10 3/11
período 2004 2004

Tiara
Tora
Tila
Trovoada

515
492
459
514

500
488
458
502

Gan
Gan
Gan
Gan
07/12
15/11
26/11
Pes
Pes
Pes
Pes
2004
2004
2004
1
2
3
4

-15
-4
-1
-12

491
502
459
505

-9
14
1
3

514
490
477
511

23
-12
18
6

505
494
473
521

-9
4
-4
10

Gan
Tot

Média
Final

Des Pad

-10
2
14
7

-2,5
0,5
3,5
1,75

17,23
11,12
9,88
9,60

Quanto à aceitabilidade, não foi observado nenhuma reação pelos animais
em relação a todos os tratamentos tendo em vista que, nas proporções que eram
colocadas, não havia sobras nos comedouros, sendo o concentrado consumido em
um prazo de aproximadamente 30 minutos e o volumoso consumido ao longo do dia,
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antes do próximo fornecimento de volumoso. Os resultados observados nesse
trabalho refletiram as condições de cada tratamento testado e as digestibilidades
encontradas são semelhantes às publicadas por, Pagan (1998) e Ordakowiski et al.
(2001).
A apresentação e discussão dos resultados obtidos, com intuito de facilitar a
observação dos pontos de destaque, foram divididas em: demonstrativo dos
coeficientes de digestibilidade; digestibilidade aparente total da matéria seca;
digestibilidade aparente total da matéria orgânica; digestibilidade aparente total da
proteína bruta; digestibilidade aparente total do amido; digestibilidade aparente total
da fibra em detergente neutro; digestibilidade aparente total da fibra em detergente
ácido e concentração plasmática de glicose e insulina.
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4.1 Demonstrativo dos coeficientes de digestibilidade

Os coeficientes médios de digestibilidade estão apresentados na tabela 4.2 e
figura 4.1 e seus desvios padrões estão demonstrados na figura 4.2.

Tabela 4.2 – Médias (4 animais), dos coeficientes de digestibilidade aparente da
matéria seca (MS), matéria orgânica (MO), proteína bruta (PB),
amido, fibra em detergente neutro (FDN) fibra em detergente ácido
(FDA); respectivos desvios padrões, coeficientes de variação e
valores de p, das dietas teste obtidas pelo método de coleta total

51,16

54,49

53,35

58,20

2,944

Coeficiente
de
variação
4,65

54,13

57,50

56,14

60,75

2,782

4,50

NS

NS

65,57

70,34

68,94

72,63

2,955

9,83

NS

NS

98,17

98,27

98,20

98,21

0,042

0,53

NS

NS

42,53

44,63

42,89

49,31

3,118

16,49

NS

NS

34,80

37,27

37,01

42,27

3,156

5,67

NS

NS

Desvio
CTC7V9 CTV7C9 CMC7V9 CMV7C9
Padrão

MS
MO
PB
Amido
FDN
FDA

Valor
de P
Ração
NS

Valor de
P
Horário
NS

NS – Não significativo. As variâncias foram comparadas pelo teste F com 5% de significância.

A figura 4.3 apresenta a média das digestibilidades isolando o efeito do
sistema de arraçoamento e a figura 4.4 apresenta o efeito isolado do tipo de
concentrado.
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Figura 4.1 – Valores médios de digestibilidade de MS, MO, PB, Amido, FDA e FDN (%) em eqüinos alimentados com duas dietas e
dois sistemas de fornecimento
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Figura 4.2 – Valores dos desvios padrões das médias de digestibilidade de MS, MO, PB, Amido, FDA e FDN (%) em eqüinos
alimentados com duas dietas e dois sistemas de fornecimento
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Figura 4.3 – Média dos valores de digestibilidade isolando o efeito do sistema de arraçoamento
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4.2 Digestibilidade aparente total da matéria seca

O tratamento com o concentrado CM sendo fornecido posteriormente ao
volumoso, foi o que apresentou o maior valor médio numérico na digestibilidade da
MS (58,2%), em seguida pelo tratamento com o concentrado CT sendo fornecido
posteriormente ao volumoso (54,5%), depois o tratamento com o concentrado CM
sendo fornecido primeiramente que o volumoso (53,3%) e por fim o tratamento com
o concentrado CT sendo fornecido primeiramente que o volumoso (51,2%). Sendo
os valores das digestibilidades apresentados na tabela 7. Apesar destes valores não
mostrarem significância entre si (p< 0,05), podemos perceber uma tendência de
melhora na digestibilidade da MS, primeiro, com o fornecimento do volumoso
anteriormente ao concentrado, e depois com a pré-extrusão do ingrediente milho do
concentrado.
Os valores encontram-se dentro dos índices normais, determinados Cunha
(1991) e Perali (2001), para digestibilidade aparente total de MS em eqüinos.
A tendência de piora na média das digestibilidades aparente total da matéria
seca oriunda das dietas com o fator C7V9 (com fornecimento do concentrado
anteriormente ao volumoso), apresentados na figura 4.3, poderia ser explicado
devido ao volumoso passar depois pelo trato digestivo. Levando em consideração
que esse tem um tempo menor de retenção pré-cecal que o concentrado
(GOBESSO, 2001), o volumoso poderia “arrastar” o concentrado para a porção pósileal antes de uma digestão completa.
Nos tratamentos com o fator V7C9, as diferenças nos valores das
digestibilidades aparentes totais das matérias secas podem não ter sido
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significativos devido ao fato de que os animais não consumiam completamente o
volumoso antes do fornecimento do concentrado, então aquela parte do volumoso
que não foi consumida em 2 horas (antes do fornecimento do concentrado), foi
consumida alternadamente com o concentrado, misturando-se com esse no trato
digestivo diminuindo o efeito do fator sistema de arraçoamento.
Outro fator a se considerar seria a velocidade de consumo do alimento. Pois
animais que já haviam ingerido volumoso, consumiriam mais lentamente o
concentrado, parte mais digestiva da dieta (WOLTER, 1977), o que elevaria
consideravelmente a digestibilidade do alimento de uma maneira geral.
A tendência de melhora na média das digestibilidades aparente total da
matéria seca oriunda das dietas com concentrado CM (milho pré-extrusado),
apresentados na figura 4.3, poderia ser explicado devido ao fato de que a extrusão,
tratamento que envolve umidade, calor e pressão, causa o rompimento da matriz
protéica que recobre e encapsula o grânulo de amido e aumentam a sua eficiência
de utilização (OWENS, 1986) aumentando conseqüentemente a eficiência de uma
maneira geral da digestibilidade da MS.
Nos tratamentos com o concentrado CM, as diferenças nos valores das
digestibilidades aparentes totais das matérias secas podem não ter sido
significativos devido ao fato de que, de todos os ingredientes utilizados no
concentrado, apenas o milho foi pré-extrusado. Meyer, Radicke e Kienzle (1993),
trabalhando com milho isoladamente, concluíram que a digestibilidade pré-cecal do
amido de milho extrusado foi significativamente maior do que o milho inteiro ou
triturado possivelmente resultado do aumento da superfície de exposição às enzimas
digestivas. Assim podemos supor que, valor numérico do benefício da extrusão
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sobre o milho foi diluído no valor da digestibilidade aparente total da matéria seca do
alimento que continha outros ingredientes não extrusados.
Não houve diferença significativa entre os tratamentos (p < 0,05) e não houve
interação entre tratamentos (p < 0,05).
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4.3 Digestibilidade aparente total da matéria orgânica

O tratamento com o concentrado CM sendo fornecido posteriormente ao
volumoso, foi o que apresentou o maior valor médio numérico na digestibilidade da
MO (60,7%), em seguida pelo tratamento com o concentrado CT sendo fornecido
posteriormente ao volumoso (57,5%), depois o tratamento com o concentrado CM
sendo fornecido primeiramente que o volumoso (56,1%) e por fim o tratamento com
o concentrado CT sendo fornecido primeiramente que o volumoso (54,1%). Sendo
os valores das digestibilidades apresentados na tabela 4.2. Apesar destes valores
não mostrarem significância entre si (p< 0,05), podemos perceber que segue a
mesma tendência de melhora na digestibilidade da MS, primeiro, com o
fornecimento do volumoso anteriormente ao concentrado, e depois com a préextrusão do ingrediente milho do concentrado.
Os valores de digestibilidade aparente total da MO encontram-se dentro dos
índices normais para eqüinos determinados Cunha (1991) e Perali (2001).
Como esta fração (MO), é obtida por diferença algébrica entre MS e MM,
podemos estabelecer raciocínio análogo ao da digestibilidade aparente total da MS
anteriormente descrito, o fornecimento de volumoso anteriormente ao concentrado
não contribuiu significativamente para o aumento da digestibilidade da matéria
orgânica (p < 0,05), porém houve uma tendência de melhora e a presença de
concentrado CM na dieta, também não contribuiu significativamente para o aumento
da digestibilidade da matéria orgânica (p < 0,05), porém houve uma tendência de
melhora.
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Não houve diferença significativa entre os tratamentos (p < 0,05) e não houve
interação entre tratamentos (p < 0,05).
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4.4 Digestibilidade aparente total da proteína bruta

A dieta com o concentrado CM sendo fornecido posteriormente ao volumoso
foi o que apresentou o maior valor médio numérico na digestibilidade da PB (72,6%),
em seguida pelo tratamento com o concentrado CT sendo fornecido posteriormente
ao volumoso (70,3%), depois o tratamento com o concentrado CM sendo fornecido
primeiramente que o volumoso (68,9%) e por fim o tratamento com o concentrado
CT sendo fornecido primeiramente que o volumoso (67,6%). Sendo os valores das
digestibilidades apresentados na tabela 4.2.
Os valores da digestibilidade aparente total da PB encontram-se dentro dos
índices normais para eqüinos de acordo com revisão de Pagan (1998) e Cunha
(1991).
Assim como na MS a digestibilidade aparente total da PB não foi
significativamente afetada por nenhum dos tratamentos (p < 0,05), mas a figura 4.1
demonstra a mesma tendência de aumento da digestibilidade com o fornecimento do
volumoso em primeira (7:00h) e terceira refeição (19:00h), acompanhado do
concentrado CM; logo em seguida pelo volumoso em primeira e terceira refeição
com concentrado CT; volumoso como segunda (9:00h) e quarta (21:00h) refeição,
com concentrado CM e volumoso como segunda e quarta refeição, com concentrado
CT.
Observamos também na figura 4.3 que as médias dos valores de
digestibilidade aparente total da PB com sistema de arraçoamento V7C9, são
numericamente maiores que no sistema C7V9, mostrando uma tendência de
melhora na digestibilidade da proteína, essa tendência pode ocorrer pelo fato do
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concentrado no tratamento V7C9, não ser carreado pelo volumoso, o qual tem um
tempo menor de permanência no estômago. Esse menor tempo de permanência do
alimento no estômago prejudica a ação das enzimas das proteínas o que
conseqüentemente afeta a digestibilidade da PB de uma forma geral.
A não significância pode ter ocorrido devido fato de que os animais não
consumiam completamente o volumoso antes do fornecimento do concentrado,
então aquela parte do volumoso que não foi consumida em 2 horas (antes do
fornecimento do concentrado), foi consumida alternadamente com o concentrado,
misturando-se com esse no trato digestivo diminuindo o efeito do fator sistema de
arraçoamento.
O fator tipo de concentrado também não apresentou diferenças significativas
entre as médias das digestibilidade total das PB, porém também mostram uma
tendência de melhora para o concentrado CM, como visto na figura 4.4. Essa
tendência pode ser divido ao fato que durante o processo de extrusão, ocorre
desnaturação protéica, um conjunto de alterações na conformação da molécula
(ARAÚJO, 1999; GOMES; AGUILERA, 1984; NETO, 1992). A proteína desnaturada
é mais sensível à hidrólise pelas enzimas proteolíticas, podendo assim ter
aumentado a digestibilidade e utilização das mesmas como observado por Araújo
(1999).
A não significância das médias, podem ter ocorrido devido ao valor numérico
do benefício da extrusão sobre o milho, na digestibilidade da PB, ter sido diluído no
valor da digestibilidade aparente total da PB do alimento que continha outros
ingredientes não extrusados.
Não houve diferença significativa entre os tratamentos (p < 0,05) e não houve
interação entre tratamentos (p < 0,05).
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4.5 Digestibilidade aparente total do Amido

A digestibilidade aparente total do amido apresentou valores bem próximos
entre os tratamentos sendo 98,5% para o concentrado CM sendo fornecido
posteriormente ao volumoso, 98,3% para o tratamento com o concentrado CT sendo
fornecido posteriormente ao volumoso, 98,6% para o tratamento com o concentrado
CM sendo fornecido primeiramente que o volumoso e 98,1% para o tratamento com
o concentrado CT sendo fornecido primeiramente que o volumoso. Sendo os valores
das digestibilidades apresentados na tabela 4.2.
Os valores da digestibilidade aparente total do amido encontram-se dentro
dos índices normais para eqüinos de acordo com revisão de Kienzle (1994b) e
Cunha (1991).
Nos coeficientes de digestibilidade aparente total do amido, além de não
haver diferença significativa, é possível observar valores bastante semelhantes entre
os tratamentos. Esta semelhança foi observada nos resultados apresentados por
Kienzle (1994b), que afirma que a digestibilidade aparente total de amido de
diferentes dietas varia muito pouco devido à alta digestão microbiana deste
nutriente. Neste sentido Potter et al. (1992), afirmam que o processamento tem um
pequeno efeito sobre a digestibilidade em todo o trato, mas pode afetar o local de
digestão de determinados nutrientes. Então, propõe-se, devido à tendência dos
valores de digestibilidade da MS, que o trânsito do amido na porção pré-cecal é mais
lento nos tratamentos que contém o fator sistema V7C9, por estes não estarem
sendo carreados pelo volumoso que devido sua quantidade de fibra passa mais
rapidamente na porção pré-cecal do trato digestivo levando com sigo parte do amido
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não digerido do concentrado para a porção pós-ileal nos tratamentos com fator
sistema C7V9, prejudicando assim a digestão e absorção do amido no intestino
delgado.
Quanto ao efeito do processamento no fator concentrado CM, Harmann e
Harper (1974) afirmam que com a extrusão o amido gelatiniza, ou seja, torna-se
solúvel (tanto em água fria como em água quente), absorvendo grande quantidade
de água (BATAGLIA, 1990; GOELEMA, 1999), o que resulta em melhor digestão
enzimática devido a maior facilidade para absorção das enzimas (MELLO JR., 1991)
aumentando assim a quantidade de amido digerido no intestino delgado. Propõe-se
então que com o aumento da digestão do amido no intestino delgado, diminui-se o
extravasamento de amido para o intestino grosso, o que diminui os distúrbios
gastrointestinais e colabora para uma digestão saudável e eficiente, de uma maneira
geral, para todos os nutrientes, principalmente as fibras.
Não houve diferença significativa entre os tratamentos (p < 0,05) e não houve
interação entre tratamentos (p < 0,05).
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4.6 Digestibilidade aparente total da FDN

A dieta com o concentrado CM sendo fornecido posteriormente ao volumoso
foi o que apresentou o maior valor médio numérico na digestibilidade da FDN
(49,3%), em seguida pelo tratamento com o concentrado CT sendo fornecido
posteriormente ao volumoso (44,6%), depois o tratamento com o concentrado CM
sendo fornecido primeiramente que o volumoso (42,9%) e por fim o tratamento com
o concentrado CT sendo fornecido primeiramente que o volumoso (42,5%). Sendo
os valores das digestibilidades apresentados na tabela 4.2.
Os valores da digestibilidade aparente total da FDN encontram-se dentro dos
índices normais para eqüinos de acordo com Moretini et al. (2004) e Cunha (1991).
Apesar de não haver uma melhora significativa para a digestibilidade da FDN
percebemos que houve uma tendência de melhora no mesmo sentido da MS, isso
primeiro com o fator V7C9 em relação ao fator C7V9, e depois em relação ao fator
CM em relação ao CT.
Em relação ao sistema de arraçoamento, considerando as proposições em
torno da digestibilidade do amido, podemos supor que essa tendência de melhora na
digestibilidade da FDN (Figura 4.3) se dá pelas melhores condições do ambiente
cecal, devido a um menor extravasamento de amido para esse, o que favorece uma
melhor digestibilidade dos carboidratos estruturais de uma maneira geral (MOORECOLYER et al., 2000), mesmo assim foram obtidos excelentes resultados de
digestibilidade aparente total para todos os tratamentos levando-se em consideração
o tipo de incrustação e a complexidade da lignina presente nas gramíneas (volumoso
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utilizado) bem mais severos do que nas leguminosas (HARTLEY; HAVERKAMP,
1984).
Na consideração do fator tipo de concentrado, a tendência observada na
figura 4.4, de melhora para o fator CM, pode se ter devido ao fato da melhor
digestão no intestino delgado do amido gelatinizado pela extrusão do milho, o que
impede que esse chegue em grandes quantidades no intestino grosso, e altere o
ambiente pós-ileal, o que alteraria o perfil de fermentação, prejudicando assim a
fermentação e digestão eficiente de carboidratos estruturais.
Não houve diferença significativa entre os tratamentos (p < 0,05) e não houve
interação entre tratamentos (p < 0,05).
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4.7 Digestibilidade aparente total da FDA

A dieta com o concentrado CM sendo fornecido posteriormente ao volumoso
foi o que apresentou o maior valor médio numérico na digestibilidade da FDA
(42,3%), em seguida pelo tratamento com o concentrado CT sendo fornecido
posteriormente ao volumoso (37,3%), depois o tratamento com o concentrado CM
sendo fornecido primeiramente que o volumoso (37%) e por fim o tratamento com o
concentrado CT sendo fornecido primeiramente que o volumoso (34,8%). Sendo os
valores das digestibilidades apresentados na tabela 4.2.
Os valores da digestibilidade aparente total da FDA encontram-se dentro dos
índices normais para eqüinos de acordo com Moretini et al. (2004) e Cunha (1991).
Como se esperava, para dietas com a mesma fonte de fibra e valores bem
parecidos de FDN e FDA entre os tratamentos, a digestibilidade aparente total da
FDA seguiu a mesma tendência que a digestibilidade aparente total da FDN
(MOORE; DEHORITY, 1993), como observado na figura 4.1 e conseqüentemente as
médias dos fatores sistema de arraçoamento e tipo de concentrado, vistos
respectivamente na figura 4.3 e 4.4, também seguiram a mesma tendência.
Mesmo não existindo diferença estatística entre os valores, podemos supor
que as tendências da FDA foram influenciadas pelos mesmos fatores que a FDN.
Não houve diferença significativa entre os tratamentos (p < 0,05) e não houve
interação entre tratamentos (p < 0,05).
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4.8 Concentração plasmática de glicose e insulina

A concentração plasmática de glicose após a ingestão de alimento, chamada
de resposta glicêmica, pode ser influenciada por vários fatores tais como, o tamanho
da partícula, o grau de processamento térmico, a composição em proteína, gordura
e fibra do alimento, a estrutura bioquímica e o processo de absorção do carboidrato,
o conteúdo e intervalo de tempo da refeição anterior (GUEZENNEC, 1995;
RALSTON; BAILE 1982).
Durante o experimento os valores de glicemia, visto na tabela 4.3 e figura 4.5,
para todos os animais em jejum, estavam dentro dos valores de glicose sanguínea
considerados normais, segundo Robinson (1992) para eqüinos nesta condição
fisiológica.
Segundo Meyer (1995), a glicemia que em jejum se mantém entre 80 a 100
mg/dL, após as refeições ricas em amido ou açúcar pode subir a 150 mg/dL num
prazo de 2-3 horas. De acordo com Robinson (1992), os níveis de glicose retornam
ao basal 6 horas após a ingestão do alimento, e os valores de glicose sanguínea
para animais saudáveis em jejum estão entre 71 e 104 mg/dL.
No mesmo sentido, Witham e Stull (1988), relatam que o pico de glicose
plasmática foi obtido de 2 a 3 horas após a ingestão do alimento no período da
manhã, sendo que, os níveis também aumentam imediatamente antes da ingestão.
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Tabela 4.3 – Valores médios de glicose plasmática (mg/dL) e desvio padrão (mg/dL)
de amostras coletadas 30 (-30) minutos antes do fornecimento do
concentrado e 30, 90, 150 e 210 minutos após o fornecimento do
concentrado no período matutino

Tratamento/Horário

-30

30

90

150

210

CTC7V9

89,75

103,50

148,50

139,75

121,00

CMC7V9

89,00

102,50

123,75

105,50

103,50

CTV7C9

85,00

89,50

120,72

108,25

100,50

CMV7C9

86,00

95,25

106,25

97,00

93,25

2,29

6,58

17,55

18,71

11,77

Desvio padrão

160
150

mg/dL

140
CTC7V9
CMC7V9
CTV7C9
CMV7C9

130
120
110
100
90
80
-30

30

90

150

210

minutos

Figura 4.5 – Valores médios de glicose plasmática (mg/dL) e desvio padrão (mg/dL) de amostras coletadas 30 (-30) minutos antes
do fornecimento do concentrado e 30, 90, 150 e 210 minutos após o fornecimento do concentrado no período
matutino
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Witham e Stull (1988) observaram também que os níveis plasmáticos de
glicose foram maiores nos eqüinos que se alimentaram com dieta composta com
concentrado, quando comparado com os que se alimentaram apenas com volumoso.
Já a insulina teve seu pico entre 3 a 4 horas após alimentação e do mesmo modo,
aumenta no momento da ingestão da dieta. Também foram detectados níveis
maiores de insulina nos eqüinos que receberam dieta com concentrado e volumoso,
quando comparados com os que receberam somente volumoso.
Como observado na tabela 4.3, no tempo 30 minutos antes da ingestão do
concentrado os valores de glicose plasmática estão bem próximos entre si, com um
sensível aumento à medida que se aproxima o momento de fornecimento de
concentrado. Até 90 minutos após o fornecimento do concentrado, houve uma
ascendência na curva dos níveis de glicose plasmática de todos os tratamentos e
após 150 minutos observa-se um decréscimo da curva em todos os tratamentos, as
curvas se assemelham com as de Robinson (1992), que afirma que vários tipos de
dietas afetam significativamente a altura da curva glicêmica, mas não a forma, o que
pode ser facilmente notado na figura 4.5.
Vervuert, Coenen e Bothe (2004), observou que 30 a 45 minutos após a
alimentação, um significativo aumento na glicose plasmática foi medido para todas
as dietas em teste. Concentrações da glicose plasmática diminuíram para valores
basais 150 a 240 minutos após a alimentação.
De acordo com Roberts e Hill (1973), a redução na glicemia observada
durante a segunda fase está associada com a maior retirada de glicose pelos
tecidos e com a redução da absorção de glicose intestinal.
Segundo Lacerda Neto et al. (1998) os eqüinos que receberam alimento
concentrado apresentaram maiores valores plasmáticos de glicose e insulina que
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aqueles que foram mantidos em regime de pastagem e, um período de jejum de 48
horas induziu concentrações mais elevadas de glicose e insulina que o jejum de 24
horas.
Os resultados deste experimento, no que se refere ao momento de pico de
glicose sanguínea após a ingestão da dieta foram iguais aos obtidos por Stull e
Rodiek (1988) que concluíram que a ingestão de carboidratos proporciona níveis de
glicose, em cavalos, com pico de absorção em torno de 2 horas após a alimentação.
De acordo com Vervuert, Coenen e Bothe (2004) a curva da glicose
plasmática dos tratamentos extrusados apresentou picos mais elevados devido ao
tratamento extrusão disponibilizar mais amido para digestão pela quebra das
ligações alfa 1-6 (gelatinização).
A Área Abaixo da Curva (AAC) de glicose segundo Vervuert, Coenen e Bothe
(2004), é uma maneira de se avaliar a quantidade total de glicose absorvida durante
o intervalo da curva. Ao avaliarmos as AACs da glicose dos diferentes tratamentos
na tabela 4.4 e nas figuras 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9, observamos que não houve diferença
significativa para o fator tipo de concentrado, semelhante aos resultados obtidos por
Vervuert, Coenen e Bothe (2004), que alimentando cavalos com dietas contendo
milho triturado, micronizado e aquecido, achatado com calor e expandido não
encontrou diferença na AAC de glicose e insulina pós-prandial, para os diferentes
tratamentos. A AAC das médias do fator tipo de concentrado, isolado, pode ser
observado na figura 4.10.
Porém para o fator sistema de arraçoamento, obteve-se diferença estatística
entre os valores de AAC (Tabela 4.4). Obteve-se um aumento nos valores da AAC
nos tratamentos que continham o fator C7V9, demonstrando que o pico de glicose
(Figura 4.5) teve uma influencia direta sobre os valores da AAC entre 30 minutos
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antes do fornecimento de concentrado e 150 minutos depois. Isso confirma que o
conteúdo e intervalo de tempo da refeição anterior, influência na curva glicêmica
plasmática (RALSTON; BAILE 1982). A AAC das médias do fator sistema de
arraçoamento, isolado, pode ser observado na figura 4.11.
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Figura 4.6 – Área abaixo da curva (AAC) da reposta plasmática de glicose para o tratamento CTC7V9 (mg/dL x tempo)
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Figura 4.7 – Área abaixo da curva (AAC) da reposta plasmática de glicose para o tratamento CMC7V9 (mg/dL x tempo)
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Figura 4.8 – Área abaixo da curva (AAC) da reposta plasmática de glicose para o tratamento CTV7C9 (mg/dL x tempo)
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Figura 4.9 – Área abaixo da curva (AAC) da reposta plasmática de glicose para o tratamento CMV7C9 (mg/dL x tempo)
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Figura 4.10 – Áreas abaixo das curvas das médias do fator sistema de arraçoamento, C7V9 e V7C9, isolado (mg/dL x tempo)
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Figura 4.11 – Áreas abaixo das curvas das médias do fator tipo de concentrado, CM e CT, isolado (mg/dL x tempo)
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Tabela 4.4 - Valores da área abaixo da curva (AAC) da reposta plasmática de
glicose para os tratamentos (mg/dL x tempo)
Tratamentos

AAC

CTC7V9

493,704a

CTV7C9

407,593b

CMC7V9

430,742a

CMV7C9

387,814b

Desvio padrão

45,973

Coeficiente de variação

14,608

Valor de P para Ração

NS

Valor de P para Horário

0,01

a,b

Médias seguidas da mesma letra não diferem (p>0,05) pelo teste de Tukey.
NS – Não significativo.

Estas AAC demonstram um volume de glicose em determinado espaço de
tempo, porém os concentrados continham a mesma quantidade aproximada de
amido assim uma menor área nesse curto espaço de tempo pode representar que o
sistema de arraçoamento com fornecimento de volumoso antes do concentrado
torna a absorção da glicose mais uniforme, evitando assim formação de grandes
picos de glicose plasmática o que conseqüentemente acarretará também picos de
insulina.
Estão demonstrados na tabela 4.5 os valores da insulina plasmática de 30
minutos antes do fornecimento do concentrado e 150 minutos depois do
fornecimento, podemos observar na figura 4.12 que os valores de insulina
plasmática aumentaram consideravelmente neste intervalo de tempo, que seria prédefinido como valores basais e de pico de insulina (ROBINSON, 1992). Esse
comportamento (Figura 4.12) e valores (Tabela 4.5) da insulina, de acordo com
Vervuert, Coenen e Bothe (2004), estão dentro dos padrões normais para
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funcionamento eficiente do mecanismo de retirada de glicose da circulação
sanguínea.
Observamos também que os valores do pico de insulina (150 minutos) estão
diretamente relacionados com os valores das áreas abaixo das curvas, o que
demonstra a ligação de sua secreção proporcional à quantidade de glicose
absorvida.

Tabela 4.5 – Valores médios de insulina plasmática (µUI/ml) e desvio padrão
(µUI/ml) de amostras coletadas 30 (-30) minutos antes do
fornecimento do concentrado e 150 minutos após o fornecimento do
concentrado no período matutino
Tratamento/Horário

-30

150

CMC7V9

2

21,23

CMV7C9

2

4,25

CTC7V9

2

54,30

CTV7C9

2

15,03

Desvio padrão

0

21,57

0

60
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Figura 4.12 – Valores médios de insulina plasmática (µUI/ml) e desvio padrão (µUI/ml) de amostras coletadas 30 (-30) minutos
antes do fornecimento do concentrado e 150 minutos após o fornecimento do concentrado no período matutino
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5 CONCLUSÃO

Mediante os parâmetros e condições que foram desenvolvidos este
experimento, pode-se concluir que:
O sistema de fornecimento e o tipo de concentrado, não interferiram na
aceitação da dieta.
Não foi observado efeito do sistema de fornecimento da dieta, sobre a
digestibilidade dos nutrientes.
Da mesma forma não foi observado efeito do processamento do concentrado,
sobre a digestibilidade da dieta.
O sistema de fornecimento da dieta, com o volumoso sendo fornecido antes
do concentrado promoveu uma melhor resposta glicêmica plasmática quando
comparado com o tratamento com concentrado fornecido antes do volumoso.
Não foi observado efeito do processamento do concentrado, sobre a resposta
glicêmica plasmática pós-ingestão.
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