
 
 

 
 

MONIQUE ALVES DUARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferentes formas de conservação de alfafa (Medicago sativa L.) na 

alimentação de equinos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirassununga 

2022 



MONIQUE ALVES DUARTE 

Diferentes formas de conservação de alfafa (Medicago sativa L.) na 

alimentação de equinos

Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Nutrição e Produção 

Animal da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da Universidade de 

São Paulo para a obtenção do título de 

Mestre em Ciências. Departamento: 

Nutrição e Produção Animal (VNP) Área de 

concentração: Nutrição e Produção Animal 

Orientador: Prof. Dr. Alexandre Augusto de 

Oliveira Gobesso 

Departamento:  

Nutrição e Produção Animal (VNP) 

Área de Concentração:  

Nutrição e Produção Animal 

Orientador:  

Prof. Dr. Alexandre Augusto de Oliveira 

Gobesso 

Pirassununga 

2022 

VERSÃO C
ORRIG

ID
A



 
 

 
 

 

 



Av. Prof. Dr. Orlando Marques de Paiva, 87, Cidade Universitária: Armando de Salles Oliveira CEP 05508-270 São Paulo/SP - Brasil - tel: 55 (11) 3091-7676
Horário de atendimento: 2ª a 5ª das 7h30 às 16h : e-mail: ceuavet@usp.br

CEUA N 1557060120

São Paulo, 03 de fevereiro de 2022
CEUA N 1557060120

(ID 008777)

IImo(a). Sr(a).
Responsável: Alexandre Augusto De Oliveira Gobesso
Área: Nutrição E Produção Animal

Título da proposta: "Avaliação de diferentes formas de conservação de alfafa (Medicago sativa L.) naalimentação de equinos".

CERTIFICADO (Relatório Final versão de 22/junho/2021)

A Comissão de Ética no Uso de Animais da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, no
cumprimento  das  suas  atribuições,  analisou  e  APROVOU  o  Relatório  Final  (versão  de  22/junho/2021)  da  proposta  acima
referenciada.

Resumo apresentado pelo pesquisador:  "1.  Os objetivos propostos foram todos cumpridos? Resp: Sim Os resultados obtidos
propiciaram a criação de novos projetos? Resp: Não. 2. O N amostral proposto inicialmente foi suficiente? Resp: Sim. 3. Houve
perdas? se sim, quantas? Resp: Não. 4. Ocorreu algum evento adverso durante a condução do estudo? Resp: Não. 5. Resultados já
apresentados em congresso? Resp: Sim. 6. Resultados já publicados? Resp: Ainda não.".

Comentário da CEUA: Relatório final foi apresentado por meio de arquivo da dissertação. Número de animais utilizado no estudo
está de acordo com o formulário.

Prof. Dr. Marcelo Bahia Labruna Camilla Mota Mendes
Coordenador da Comissão de Ética no Uso de Animais Vice-Coordenadora da Comissão de Ética no Uso de Animais

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade
de São Paulo

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade
de São Paulo



 

 
 

FOLHA DE AVALIAÇÃO 

 

Autor: DUARTE, Monique Alves  

Título: Diferentes formas de conservação de alfafa (Medicago sativa L.) na alimentação de 

equinos  

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Nutrição e Produção 

Animal da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da Universidade de 

São Paulo para obtenção do título de Mestre 

em Ciências.  

 

 

Data: _____/_____/_____  

 

Banca Examinadora 

Prof. Dr._____________________________________________________________ 

Instituição:__________________________ Julgamento:______________________________ 

Prof. Dr._____________________________________________________________ 

Instituição:__________________________ Julgamento:______________________________ 

Prof. Dr._____________________________________________________________ 

Instituição:__________________________ Julgamento:______________________________ 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à minha 

família, em especial a minha avó. 

 

 

 



 

 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Gostaria de agradecer primeiramente à Deus e a minha família, pelo amparo durante esse 

momento difícil em que todos estamos enfrentando, a minha equipe de trabalho, sozinhos não 

somos ninguém. Gostaria de agradecer aos cavalos utilizados durante o período do experimento 

(Darius, Talezzee, Britan, Malcon, Linguiça, Shawan, Ransey e Maximus), sem eles não seria 

possível a viabilidade do presente trabalho. Este trabalho só pode ser realizado porque pessoas 

acreditaram e apostaram nele. Ao meu orientador, professores Alexandre Augusto de Oliveira 

Gobesso, que sempre estive presente e disposto a ajudar, Julia Rizzo pelas milhara de vezes em 

que a procurei cheia de dúvidas que sempre foram bem recebidas e esclarecidas com toda 

paciência possível, a Dra. Kátia Feltre por toda a ajuda disponibilizada. Aos colegas do 

laboratório de pesquisa, colaboradores ímpares neste Projeto, sem eles nenhum resultado seria 

possível. A empresa parceira, AgroHonda, que financiou todas as etapas do experimento, muito 

obrigado pela disponibilidade e boa vontade em colaborar conosco. Um agradecimento especial 

a minha avó, que infelizmente perdi durante as etapas finais do experimento, mas que sempre 

me apoiou e me incentivou a continuar mesmo enquanto partia. 

 

Muito obrigada! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

RESUMO 

 

DUARTE, M. A. Diferentes formas de conservação de alfafa (Medicago sativa L.) na 

alimentação de equinos. 2022. 64 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2021. 

 

A conservação de forragens é uma prática fundamental quando adotado manejo intensivo de 

equinos, essa prática auxilia na manutenção da oferta de forragem de alta qualidade durante 

todo o ano. Objetivou-se com o presente estudo avaliar a forragem de alfafa (Medicago sativa 

L.) conservada de diferentes formas na alimentação de equinos sobre os aspectos metabólicos, 

nutricionais e comportamentais na espécie equina, além de avaliar a viabilidade econômica de 

cada método de conservação. Foram utilizados oito equinos, machos e castrados, da raça Puro 

Sangue Árabe de peso corporal de 459,56kg ± 55kg e com idade de 10 anos ±7,5 meses. O 

delineamento experimental utilizado foi o quadrado latino duplo 4×4, contemporâneo, sendo a 

unidade experimental o animal dentro de cada período experimental (n = 32 unidades 

experimentais), 8 repetições por tratamento. A dieta adotada constou exclusivamente de alfafa, 

com fornecimento diário de 1,75% de peso corporal em matéria seca. Água e sal mineral foram 

fornecidos ad libitum. Os animais foram divididos em quatro tratamentos, sendo eles: FA (feno 

de alfafa), PA (pré-secado de alfafa), AC (alfafa em cubo) e AP (alfafa peletizada). Foram 

avaliados os seguintes parâmetros: coeficientes de digestibilidade aparente (CDA) dos 

nutrientes, parâmetros fecais (pH, AGCC, ac. Lático e escore de fezes), parâmetros sanguíneos 

relacionados ao metabolismo energético, comportamento animal e viabilidade econômica.  Os 

dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey, ao 

nível de significância de 5% utilizando o pacote PROC MIXED do Statistical Analysis 

System (SAS, 9.4). A forma de conservação de alfafa alterou (p<0,05) o CDA de matéria seca, 

proteína bruta, fibra bruta, extrato etéreo, extrativo não nitrogenado, matéria mineral, fibra em 

detergente neutro e nutrientes digestíveis totais da dieta, pH, escore de fezes, comportamento 

animal e apresentou diferentes viabilidade econômica. Em relação à digestibilidade aparente da 

dieta para o parâmetro matéria seca, o tratamento PA foi 6,1%±0,88 mais digestível comparado 

aos tratamentos CA e AP, quanto a proteína bruta o mesmo apresentou-se 6,4%±0,17 mais 

digestível comparado aos tratamentos AP e CA. O tratamento FA, apresentou 9,46%±2,83 

maior digestibilidade de fibra bruta comparado aos tratamentos CA e AP. Em fibra em 

detergente neutro, o tratamento FA foi 6,48% mais digestível que o CA. O  AP foi 21,80%±2,56 



 

 
 

mais digestível para extrato etéreo que os demais tratamentos. Para extrativo não nitrogenado, 

os tratamentos PA e AP apresentaram 5,91%±3,91 maior digestibilidade que os tratamentos PA 

e CA. Para os parâmetros fecais, o grupo AP apresentou 0,58±0,38 pH a menos que os demais 

tratamentos, para consistência de fezes o mesmo apresentou-se 1,4±0,32 mais inconsistente que 

os demais tratamentos. Os equinos submetidos ao tratamento FA apresentaram 10,65%±2,46 a 

mais de frequência (tempo) de comportamento categorizado como alimentação comparado aos 

tratamentos CA e AP, quando ao tempo de ócio o tratamento AP obteve 10,91%±2,53 a mais 

de frequência (tempo) de comportamento categorizado como ócio em baia. Quando em pista 

coletiva, o tratamento CA teve 19,76% mais tempo de ócio que o AP, e o FA apresentou 11,69% 

a mais de estereotipias quando comparado ao CA. Além disso, a conservação da forragem 

apresentou diferentes resultados de viabilidade econômica dos produtos. Pode-se concluir que 

as diferentes formas de conservação de alfafa (Medicago sativa L.) na alimentação de equinos 

alteram as características metabólicas, nutricionais e comportamentais, bem como a sua 

viabilidade econômica. 

 

Palavras-chave: Cavalo; Nutrição; Saúde digestiva; Forrageira; Volumoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

DUARTE, M. A. Different forms of conservation of alfalfa (Medicago sativa L.) in horse 

feed. 2022. 64 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2021. 

 

Forage conservation is a fundamental practice when intensive management of horses is adopted, 

this practice helps to maintain the supply of high quality forage throughout the year. The present 

study aims to evaluate alfalfa (Medicago sativa L.) forage preserved in different ways in equine 

feeding on the metabolic, nutritional and behavioral aspects of the species equine, in addition 

to evaluating the economic viability of each conservation method. Eight horses, male and 

castrated, purebred Arabian with body weight of 459.56kg ± 55kg and around 10±7.5 months 

of age were used. The experimental design used was the contemporary double Latin square 

4×4, with the experimental unit being the animal within each experimental period (n = 32 

experimental units), where 8 replications were performed per treatment. The adopted diet 

consisted exclusively of alfalfa, with a daily supply of 1.75% of body weight in dry matter. 

Water and mineral salt were provided ad libitum. The animals were divided into four treatments, 

namely: FA (alfalfa hay), PA (haylage alfalfa), AP (pelleted alfalfa) and AC (cubed alfalfa). 

The following parameters were evaluated: apparent digestibility coefficients (ADC) of 

nutrients, fecal parameters (pH, SCFA, lactic acid and feces score), blood parameters related to 

energy metabolism, animal behavior and economic viability. Data were submitted to analysis 

of variance and means compared by Tukey's test at a 5% significance level using the PROC 

MIXED package of the Statistical Analysis System (SAS, 9.4). Alfalfa conservation method 

changed (p<0.05) the ADC of crude protein, crude fiber, ether extract, non-nitrogen extractive, 

mineral matter, neutral detergent fiber and total digestible nutrients in the diet, pH, feces score, 

animal behavior and presented different economic viability. Regarding the apparent 

digestibility of the diet, a difference (p<0.05) was observed for protein, where the PA group 

(79.50) presented greater digestibility than the AP (74.26) and CA (74.96) treatments, in raw 

fiber, FA (43.88) was more effective than in AP (36.31) and CA (32.53) treatments. In ether 

extract, PA (57.60) obtained greater digestibility than FA (46.04), AP (29.40) and CA (31.95). 

In non-nitrogen extractive, treatments PA (74.29) and AP (73.58) presented higher digestibility 

than treatments PA (67.24%) and CA (68.79%). In terms of mineral matter, FA (39.33) and CA 

(40.46) showed higher digestibility than AP (24.23). In neutral detergent fiber, the FA treatment 



 

 
 

(52.41) was more effective than CA (45.92). In terms of total digestible nutrients, the PA group 

(60.43) was higher than the FA (55.55), AP (53.72) and CA (50.83). In fecal parameters, the 

AP group (6.74) had the lowest pH and lowest stool consistency score (1.31) compared to FA 

(pH 7.46; stool consistency score 2.81), PA (pH 7.09; stool consistency score 2.52) and CA 

(pH 7.42; stool consistency score 2.81), respectively. Regarding behavior, it was possible to 

observe a difference between the treatments regarding the frequency of looking for 

food/feeding, where FA (37.53) was superior to CA (31.8) and AP (21.95), and equal to AP 

(33.13), idle time, where AP (70.55) was greater than FA (55.84), PA (60.32) and CA (62.76) 

and stereotypes, where FA (16.93) showed a higher frequency of behavior when compared to 

CA (5.24) and indifferent to PA (16.26) and AP (14.92). In addition, forage conservation 

showed differences in the economic viability of the products. It can be concluded that the 

different ways of preserving alfalfa (Medicago sativa L.) in the diet of horses change the 

metabolic, nutritional and behavioral characteristics, as well as its economic viability. 

 

Keywords: Horse; Nutrition; Digestive Health; Forager; Roughage. 
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1 INTRODUÇÃO 

No decorrer do processo evolutivo, os equinos passaram por diversos tipos de seleção 

natural e artificial, dando origem às raças e linhagens destinadas a diferentes propósitos, tais 

como animais de sela, tração e esporte. Além das aptidões desenvolvidas, foi necessário a 

adaptação desses animais a uma dieta mais restrita. Fisiologicamente esses animais evoluíram 

para consumir grandes quantidades de forragens, em pequenas porções ao longo de todo o dia. 

Quando estabulados recebendo dietas em quantidade e horários pré-estabelecidos pelo homem, 

tendem a passar cerca de 15% do seu tempo com alimentação, gerando assim, maior tempo de 

ócio.  

As modificações causadas pelos seres humanos estão relacionadas a alterações 

comportamentais dos equinos, entre elas o comportamento alimentar, ócio e estereotipias são 

as mais recorrentes. O tempo de ócio, quando em excesso, prejudica o bem-estar e acabar 

elevando o risco de desenvolver imunossupressão, atrofia de tecidos, comportamentos anormais 

e estereotipias orais e locomotoras (GRIEBLER; BACHAMANN; PRESTES, 2020). No 

intuito de diminuir o tempo de ócio e proporcionar maior saúde digestiva e bem-estar, o uso de 

volumoso conservado de diferentes formas tem sido uma alternativa para suprir essas 

necessidades da espécie. A produção de forragens, sendo utilizada na forma de pastagens ou 

através de processos como fenação ou ensilagem, é uma condição básica e crucial na criação 

de equinos.  

 A forma de apresentação do alimento interfere no tempo de ingestão pelos animais, a 

mastigação além de proporcionar aos animais o efeito psicológico de saciedade e produção de 

β - endorfinas durante os movimentos, estimula as glândulas salivares parótida, sublingual e 

submaxilar, que são responsáveis pela secreção de 10 a 12 litros de saliva diariamente (GEOR, 

2010).  

Considerando a palatabilidade e a produtividade da alfafa (Medicago sativa L.), a mesma 

é utilizada de diversas maneiras nas distintas regiões do mundo e pode ser conservada na forma 

de feno, pré-secado, pellets ou cubo. A forma de conservação mais conhecida da alfafa é o feno, 

comumente disponibilizado na forma de fardos, com matéria seca entre 80-85%. O feno é 

frequentemente utilizado em regiões e estações de difícil cultivo de forragem, entretanto o 

transporte e manipulação tendem a apresentar um grande desperdício em relação as folhas, 

porção mais nutritiva da mesma. 

O pré-secado, também conhecido como silagem pré-secada, apresenta maior teor de 

umidade (40-60%) e crescimento bacteriano limitado. É encontrado em forma de fardo 
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cilíndrico, envolto por um plástico. Por apresentar menor teor de matéria seca comparado às 

demais formas de conservação, o custo tende a ser menor, entretanto essa nem sempre é a 

realidade, devido ao alto custo da embalagem.  

Alguns estudos sugerem que o pré-secado deve ser usado com cautela por demonstrar 

maior valor nutricional, a fim de não causar sobrecarga nutricional nos animais, além de 

apresentar uma viabilidade/validade menor após abertura. É necessário maior atenção e cuidado 

ao manejar os silos de pré-secado, de forma a evitar possíveis avarias nas camadas de plástico. 

Caso o produto entre em contato com o oxigênio, estimula o desenvolvimento de fungos e 

bactérias maléficos ao animal (ENSMINGER et al. 1990; JIMENEZ FILHO, 2013). 

Quando a alfafa sofre o processo de prensagem em cubo, pode ser utilizada como fonte 

exclusiva de volumoso para todas categorias, além de proporcionar menor desperdício quando 

comparado com feno, por conta do formato compactado dificultando a seleção do alimento 

(folha/caule). A forragem na forma de cubo ganhou espaço principalmente pela redução de 

perdas de folhas no transporte e manejo. Como alternativa para animais de competição, chama 

atenção pelo transporte facilitado, praticidade no fornecimento, menor desperdício, além de 

poder proporcionar maior tempo de mastigação, reduzindo o tempo de ócio nos animais 

estabulados, em centros hípicos e regiões de difícil produção e armazenagem de volumoso.   

De maneira tradicional, os alimentos concentrados são definidos como alimentos que 

contém quantidades menores que 18% de fibra bruta, o pellet de alfafa por ser um alimento 

mais processado (moagem, aquecimento e pressão) quando em comparação com outros 

métodos de conservação perde comprimento de fibra, característica fundamental para saúde 

digestiva de equinos. O comprimento de fibra está diretamente relacionado ao equilíbrio da 

motilidade gastrointestinal dos equinos, podendo provocar desequilíbrios em acúmulo de 

conteúdo, redução ou aumento da taxa de passagem e aumento de gases (BENTZ, 2004). 

Para que o trânsito intestinal possa ser considerado normal, é fundamental que o alimento 

apresente no mínimo 2,5cm de comprimento, o que caracteriza fibra longa (FILGUEIRAS et 

al., 2009). Outro fator associado a qualidade da forragem é o ponto de corte da alfafa, no qual 

o alimento peletizado torna-se de difícil conhecimento, embora seja um produto com maior 

padronização e de fácil transporte, pode conter maior teor de lignina, podendo prejudicar a 

qualidade e a digestibilidade do alimento. A alfafa conservada de diferentes formas produz 

respostas nutricionais, metabólicas e comportamentais diferentes em equinos, além do fator 

metabólico, o seu custo de aquisição também varia de acordo com os diferentes tipos de 

conservação disponíveis no mercado. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

O presente estudo tem como objetivo avaliar a forragem de alfafa (Medicago sativa L.) 

conservada de diferentes formas na alimentação de equinos sobre os aspectos metabólicos, 

nutricionais e comportamentais na espécie, além de avaliar a viabilidade econômica do uso de 

cada método de conservação. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

▪ Avaliar comportamento  

▪ Comportamento 24h e comportamento alimentar 

▪ Avaliar os parâmetros fecais 

▪ Escore de fezes 

▪ AGGC 

▪ Ácido lático 

▪ pH 

▪ Avaliar a digestibilidade aparente dos nutrientes da dieta 

▪ MS, PB, EE, FB, FDN, FDA e ENN 

▪ Avaliar Parâmetros sanguíneos 

▪ Curva glicêmica e insulinêmica 

▪ Colesterol e triglicérides 

▪ Avaliar viabilidade econômica 

▪ Analisar o custo de aquisição das diferentes formas de conservação da forragem. 

 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

3.1 ANATOMIA E FISIOLOGIA DIGESTIVA DE EQUINOS  

O trato gastrointestinal de equinos é composto por intestino delgado e, principalmente, 

pelo intestino grosso bem desenvolvido, além de ceco e cólon funcionais, o que lhes capacita o 

aproveitamento da fração fibrosa nestes compartimentos (FRAPE, 2008).  O trato 

gastrointestinal é responsável pela digestão do alimento através do contato dos alimentos com 

enzimas digestivas, o que facilite a secreção e absorção de água e eletrólitos, promovendo 

mobilidade e trânsito da ingesta, possibilitando a absorção de nutrientes, auxiliando na remoção 

e eliminação dos produtos residuais (HILLEBRANT; DITTRICH, 2015). 
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A boca é a primeira parte do canal alimentar, formada por lábios fortes e bastante móveis 

(CINTRA, 2010). É através dela que inicia-se o processo de digestão, com a apreensão e 

mastigação do alimento (em forma de 8), com a finalidade de reduzir o tamanho das partículas 

apreendidas pelos lábios e dentes, umedecê-las e pré digeri-las. A mastigação estimula as 

glândulas salivares parótida, sublingual e submaxilar, que são responsáveis por secretar de 10 

a 12 litros de saliva diariamente, exercendo a função de lubrificação com alto poder tampão da 

digesta. (HILLEBRANT; DITTRICH, 2015).   

A seleção do alimento se dá primeiramente pela visão e olfato, e ao apreender o 

alimento, os animais utilizam os lábios, a língua e os dentes (BRANDI; FURTADO, 2009). 

Durante a mastigação o alimento é triturado onde o volumoso é dividido em partículas de no 

máximo 2mm de comprimento (BRANDI; FURTADO, 2009), tamanho essencial para a 

manutenção do trânsito intestinal.  

A saliva é um importante componente do início da digestão, auxiliando na 

movimentação do bolo alimentar e por funcionar como um lubrificante impede que o animal se 

engasgue. Sendo assim, é de grande importância a oferta de água, importante composto da 

secreção salivar, apresentando-se de boa qualidade para os animais que, por sua vez, consomem 

cerca de 5% do peso vivo de água por dia, variando conforme o alimento fornecido e o tipo de 

atividade submetido (FRAPE, 2008). 

O esôfago é um tubo musculomembranoso com cerca de 125 a 200cm de comprimento, 

variando de acordo com o tamanho do animal, podendo ser dividido em porção cervical, 

torácica e abdominal (SILVA et al., 2021). É responsável pelo processo de deglutição 

(voluntária) e transporta o alimento da boca até a faringe. Conduz os alimentos, água e 

secreções salivares até o estômago, posteriormente ao resto do trato digestivo, sendo que este 

não possui funções digestivas ou de absorção (MURRAY, 1998). 

O estômago a porção mais dilatada do canal alimentar, posicionado entre o esôfago e o 

intestino delgado. É um saco com formato de “feijão” ou de “J”, fortemente curvado, sendo o 

lado direito mais curto que o esquerdo, com esfíncteres bastante desenvolvidos que impedem a 

regurgitação (WINTER et al., 2018).  

Os cavalos apresentam estômago relativamente pequeno (8 a 10% do volume do trato 

gastrointestinal), que caracteriza seu comportamento ingestivo optando por porções pequenas 

várias vezes ao dia (FRAPE, 2008; QUEIROZ, 2019). O tempo de permanência do alimento 

varia em média de 2 a 6 horas, de acordo com o tipo de alimento, entretanto o estômago 

dificilmente fica completamente vazio (AL JASSIN; ANDREWS, 2009). 
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Anatomicamente, o estômago possui dois tipos de curvaturas, a maior e a menor, onde 

a porção interna é integrada por quatro regiões: cárdica, fúndica, corpo e pilórica (FRAPE, 

2008). A parede gástrica é constituída pela camada serosa, três camadas musculares, submucosa 

e mucosa. A mucosa do estômago possui duas áreas que são nomeadas de acordo com sua 

função, a glandular e a não glandular (KÖNIG et al., 2004). A parcela glandular ocupa mais da 

metade da superfície gástrica interna, onde ocorre a produção de ácido clorídrico e pepsinogênio 

e também se encontram mecanismos protetores, como a produção de muco, bicarbonato e 

rápida recuperação do epitélio da mucosa (VIDELA; ANDREWS, 2009).  

O intestino delgado tem como principal função a absorção dos nutrientes através da 

mucosa intestinal, transportando-os para a corrente sanguínea. Como segmento do trato 

gastrointestinal, continua a quebra do bolo alimentar em partículas menores, facilitando a 

absorção dos mesmos (FRAPE, 2008). Anatomicamente, o intestino delgado é dividido em 

duodeno, jejuno e íleo, onde a digestão é intensa e predominantemente enzimática nos equinos 

(DA SILVA et al., 2021). As proteínas, gorduras e carboidratos, são os principais nutrientes 

digeridos nesse órgão (HINTZ, 1990). Excetuando a fibra lentamente fermentável, 52-58% da 

digestão de proteína bruta e carboidratos é digerida nessa porção (THOMASSIAN, 2005).  

A passagem dos alimentos no duodeno, promove a digestão e absorção dos carboidratos, 

proteínas e gorduras, além da regulação do pH da digesta, manutenção do equilíbrio eletrolítico 

e formação e fluxo da linfa (THOMASSIAN, 2005). O intestino delgado é caracterizado pelo 

seu comprimento (de 20m a 25m) e pelos seus complexos enzimáticos, tais como a alfa-amilase, 

alfa-glicosidases e beta-galactosidases, que hidrolisam carboidratos solúveis (JORDÃO et al., 

2010).  

O intestino grosso é de suma importância para o trato gastrointestinal dos equinos, visto 

que nele há presença de microrganismos que realizam a fermentação das fibras e de nutrientes 

que não foram absorvidos previamente no intestino delgado. Considerando que o ceco apresenta 

capacidade de digerir carboidratos, gorduras e fibras por conter uma vasta microbiota, além de 

suprir o organismo da necessidade de proteínas de fonte não nitrogenadas na forma de 

aminoácidos específicos e vitaminas (THOMASSIAN, 2005). 

O intestino grosso apresenta cerca de sete metros de comprimento e divide-se em ceco, 

cólon (maior e menor) e reto. O tempo total de trânsito do alimento no trato gastrointestinal 

total é de cerca de 35 a 50 horas. Cerca de 85% deste tempo é gasto no intestino grosso, visto 

que os cavalos não possuem enzimas capazes de digerir carboidratos fibrosos, portanto possuem 
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uma relação benéfica com microrganismos portadores de enzimas como celulases, 

hemicelulases e pectinases (BRANDI; FURTADO, 2009). 

As contrações e relaxamentos no ceco têm como função a distribuição homogênea do 

quimo, ao passo que as partículas finas ultrapassam a fenda do orifício ceco-cólico para adentrar 

o cólon, além de misturar e movimentar o conteúdo (MAYER, 1995). Pode haver alterações 

nos movimentos do ceco decorrente principalmente da qualidade dos alimentos e a quantidade 

de amônia e de ácidos graxos voláteis produzidos durante o desdobramento dos carboidratos.  

Thomassian (2005) explica que a fisiologia digestiva da porção do cólon maior e menor 

se assemelha aos fenômenos que acontecem no ceco. Frape (2008) menciona que o fluido 

também é absorvido do conteúdo do cólon menor, para que proporcione reaproveitamento de 

água para o equino e formação das cíbalas fecais. 

A presença de fibra na dieta de equinos é essencial para que se tenha uma boa saúde 

digestiva, além de fornecer energia, estimula a atividade dos microrganismos presentes no 

intestino grosso, prevenindo fermentações indesejáveis que podem vir a acarretar distúrbios 

metabólicos (PALAGI et al., 2017; SANCHES et al., 2019). A fibra dietética é capaz de 

fornecer energia para os equinos, desde que provenha de um volumoso de boa qualidade, além 

de respeitar o equilíbrio energético-proteico (CLAUSS et al., 2013; MOREIRA et al., 2017). 

 

3.2 ALIMENTAÇÃO 

Os equinos são herbívoros não ruminantes, capazes de utilizar forragens para suprir toda 

ou parcialmente sua demanda nutricional (RALSTON, 1984). O entendimento acerca da 

anatomia e fisiologia digestiva dessa espécie é fundamental para a escolha do alimento a ser 

utilizado na dieta dos mesmos (JUNIOR, 2018).  

Devido a anatomia da espécie, o manejo alimentar aliado aos alimentos ofertados, são 

de importância para o melhor desempenho. Disponibilizando alimentos que proporcionem mais 

proximidade com seu comportamento ingestivo natural, é esperado que haja redução de 

possíveis estereotipias, proporcionando maior bem-estar nos animais. As estereotipias são 

caracterizadas por ações repetitivas, sem função específica, em cavalos normalmente 

associadas à estabulação por um longo período, exemplos: morder a porta, andar em círculos, 

aerofagia, dança do urso (animal faz um 8 com a cabeça), entre outros (BROOM, 1991; DE 

CARVALHO et al., 2021).  

Uma parcela de grande importância na dieta é o teor de fibra, que auxilia o trânsito do 

alimento, mantém uma boa saúde digestiva e bom funcionamento do trato digestório, 
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principalmente do intestino grosso onde grande parte é digerida (BRANDI; FURTADO, 2009). 

Equinos criados em sistema a pasto, sem complementação na dieta, expressam melhor os seus 

comportamentos naturais, porém, necessitam de grande volume de pastagem, o que torna esse 

sistema de criação inviável para muitos proprietários (THORNE et al., 2005).   

O sistema gastrointestinal dos equinos funciona com o auxílio de uma complexa 

microbiota que o auxilia no aproveitamento de dietas fibrosas realizando, principalmente, 

fermentação para absorção de açúcares a partir do volumoso. Essa microbiota interage de 

diversas formas com as características fecais, além de se relacionar diretamente com a dieta 

ingerida pelo animal, dessa forma, as análises das características fecais se tornam importantes 

para realizar a associação da dieta e o correto funcionamento do trato.  

 

3.3 ALFAFA (Medicago sativa L) 

O custo e a qualidade da alimentação constituem os fatores básicos que determinam a 

possibilidade de produtividade das criações. No cultivo de alfafa e outras espécies forrageiras 

perenes são procuradas características morfológicas, fisiológicas e agronômicas que 

maximizem o rendimento, a qualidade da forragem e a persistência das plantas, nas suas 

diversas formas de utilização (FERREIRA et al., 1999).  

A alfafa é uma leguminosa forrageira perene, considerada como a primeira planta 

forrageira a ser domesticada, originária da Ásia Menor e do Sul do Cáucaso, devido à grande 

variedade de ecótipos existentes na região. No Brasil, as primeiras informações de cultura de 

alfafa foram observadas em 1850, quando esta foi inserida ao estado do Rio Grande do Sul 

através dos países contíguos, Uruguai e Argentina, por meio de imigrantes europeus (VIEIRA 

et al., 2001; DEL POZO, 1983; ÁVILA et al., 2019). 

O potencial de produção de matéria seca da alfafa no Brasil é em torno de 25 t/ha/ano. 

Este potencial não é atingido, na maioria das situações, por motivo de limitações 

edafoclimáticas (FONTES et al., 1993; PAIM, 1994). Segundo Basigalup (2007), pastagens 

com alfafa são a base da produção, sendo importantes para a sustentabilidade dos sistemas 

agrícolas e pecuários da Região Pampeana.  

Segundo Giger-Reverdin (2002), a alfafa quando comparada a outros alimentos 

volumosos, tem alta capacidade de proteção intrínseca devido à alta concentração de proteína e 

em alguns minerais requeridos pelos animais, tais como potássio, magnésio, fósforo e 

principalmente cálcio. Trabalhos mais recentes sugerem que alimentos à base de alfafa podem 

ser usados na prevenção e tratamento de úlceras gástricas (STOWERS et al., 2013).  
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Segundo o NRC (2007), além da alfafa apresentar alto teor de proteína, a mesma contém 

lisina, que é o primeiro aminoácido limitante na dieta de potros e está presente em 0,83% da 

matéria seca, tornando a forrageira uma excelente opção pra essa categoria. 

 

3.4 MÉTODOS DE CONSERVAÇÃO 

A alfafa é uma cultura com grande potencial de produção, 90% da produção brasileira é 

produzida no estado do Paraná e Rio Grande do Sul (VILELA et al., 2008), e apresenta altos 

níveis de energia e proteína, o que desperta interesse para a produção de volumosos conservados 

(REIS, 2017). A fenação é o processo de conservação de volumosos através da desidratação, 

paralisando os processos metabólicos e as atividades de microrganismos presentes na forragem 

e no ambiente, e conservado de forma mais estável o valor nutritivo do alimento (RUGGIERI, 

2008).  

O processo de fenação se inicia no momento do corte da planta, que deve ser realizado 

no estágio correto de crescimento (florescimento), visto que o acumulado de matéria seca 

crescer conforme a maior idade da planta, enquanto o valor nutritivo decresce quando a planta 

passa da fase vegetativa. Após o corte, a forragem é exposta ao ambiente no intuito de reduzir 

a atividade de água até que reduza seu teor de umidade de 70 a 80% para 20% a 30%, através 

de processos naturais ou não, que visam conservar o seu valor nutritivo, define-se feno a 

forragem que permanece biologicamente inativa com respeito a atividade enzimática da planta 

e dos microrganismos. Define-se como feno, a forragem conservada reduzindo-se o seu 

(Cândido et al. 2008; RUGGIERI; REIS; ROTH; 2008).  

O objetivo principal dos processos de conservação é evitar as alterações provocadas por 

microrganismos, pois além de causarem a deterioração destes volumosos, podem produzir 

toxinas que afetam a saúde dos animais. Umas das grandes vantagens do feno é que ele não se 

deteriora no fornecimento, pois é um produto estável em contato com o oxigênio (NERES, 

2015).  

A utilização do feno começou no Brasil com os criadores de cavalos que atualmente ainda 

são os principais compradores. O feno de alfafa é muito utilizado na alimentação de equinos 

atletas ou quando potros, devido ao elevado teor proteico da forragem (média de 18% PB), 

(DOMINGUES, 2009). Segundo Frape (2008), o feno de melhor qualidade deve possuir alta 

proporção de folhas e de coloração verde, mas livre de excesso de umidade, plantas daninhas e 

partes com excesso de quebra. A atividade mastigatória dos animais sofre grande influência da 

textura física do alimento (SUDWEEKS et al., 1981).   
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Meyer et al. (1975) observaram em equinos consumindo feno uma variação de 3000-3500 

mastigações/kg na matéria natural (MN) e para concentrados, valor médio de 832 

mastigações/kg matéria natural. Esses dados são de extrema importância quando associados ao 

volume de saliva gerado pelo processo de mastigação, visto que a saliva é uma substância com 

função tamponante.  

Recentemente, produtores de feno e silagem também vêm se especializando na produção 

de pré-secados, pois apresentam menor custo de produção, maior valor nutricional, 

principalmente de vitaminas, e menos tempo de exposição ao sol, evitando perdas do material 

cortado devido a precipitação. Entretanto, contam com maior custo de embalagem, maior teor 

de umidade e maior risco de proliferação de microrganismos (DA COSTA et al., 2019; DIAS; 

SANTIN; REIS, 2002).  

O pré-secado, foi descrito como um alimento em que a forragem apresenta o teor de 

matéria seca (MS) em torno de 50% (DA COSTA et al., 2019.). Diante dessa característica é 

um método de conservação intermediário entre a fenação e ensilagem, em um processo onde 

fermentações indesejáveis são controladas através da diminuição da atividade de água ou 

elevação da pressão osmótica (McDONALD et al., 1991). 

O processo de ensilagem é um método de conservação da forragem através da 

fermentação anaeróbia por bactérias produtoras de ácido lático formando compostos orgânicos 

que reduzem o pH da massa, diminuindo assim a atividade de microrganismos e a deterioração 

do alimento (JIMENEZ FILHO et al., 2013).  

Como vantagem, o processo de pré-secagem permite o uso de equipamentos empregados 

no processo de fenação e possibilita o transporte de pequenas quantidades de forragem 

conservada, entretanto acarreta maior investimento na aquisição de equipamento para vedação 

e plástico apropriado. Quando comparado pré-secado com silagem, considera-se menor 

desperdício por parte do pré-secado, visto que na utilização de silos, há uma margem de descarte 

para cada abertura do mesmo. Quando comparado ao feno, assume-se um menor período de 

armazenagem, devido ao maior teor de umidade. (PEREIRA; REIS, 2001; AMORIN, 2017).  

Estudos têm demonstrado que o pré-secado de alfafa não promove grandes alterações no 

consumo, parâmetros ruminais e parâmetros sanguíneos de bovinos. No entanto, em outros 

estudos com equinos apresentaram maior consumo de silagem quando comparado com pré-

secado e feno, esse efeito está associado a menor quantidade de matéria seca (BERMUDES et 

al., 2003; PEREIRA et al., 2007; MULLER; UDÉN, 2007). 
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A transformação de feno de alfafa em pellets, pode reduzir seu volume em até 75% e têm 

chamado atenção na produção de alimentos concentrados para categorias de alta exigência 

(HAENLEIN et al., 1966). Ainda segundo o autor, é possível apontar que a aplicação de pellets 

de alfafa na alimentação pode resultar em aumento da retenção de nutrientes, ainda que ocorra 

uma passagem mais rápida de conteúdo pelo trato gastrointestinal. A taxa de passagem 

representa o tempo de retenção da digesta, podendo atribuir uma melhor retenção dos nutrientes 

pelo animal.  

Wanderley et al., (1992) observaram que a taxa de passagem da digesta está 

estrategicamente relacionada com a alimentação dos herbívoros. Segundo Hintz et al., (1973), 

os alimentos peletizados têm maior tempo de trânsito gastrointestinal quando comparados a 

alimentos volumosos fenados, moídos ou inteiros, contrariando o estudo de Haenlein et al., 

(1966). 

Entretanto, Van Weyenberg et al. (2006) atestam para o fato de que a passagem dos pellets 

em equinos não é mais rápida, e sim mais lenta, sugerindo que alimentos peletizados reduzem 

a taxa da passagem de partículas e de solutos, contradizendo estudos mais antigos. Além dos 

efeitos relacionados à taxa de passagem, ressalta-se a necessidade de fibra longa na dieta dos 

equinos, e o processo de peletização reduz o tamanho de partícula, entretanto o pellet apresenta 

maior padronização do produto em relação aos outros métodos de conservação. 

Todavia além da perda do comprimento de fibra, o teor de lignina encontrado na forragem 

de alfafa segue presente nesta forma de conservação, ou seja, não melhora a qualidade da fibra. 

Devido ao processamento do alimento, não é sabido a qualidade e ponto de maturação da 

forragem utilizada pelo mesmo, ou seja, poderá constar no alimento maior percentagem de 

lignina, que por sua vez, qualidade mais baixa ou não de fibra e consequentemente absorção 

(ARAÚJO et al., 2000; LANZETTA et al., 2009). 

A utilização de alfafa em cubos é uma alternativa muito comum no exterior, 

principalmente na região oeste dos Estados Unidos da América e oeste do Canadá 

(KHOSHTAGHAZA, 1999). Segundo Coleman et al. (2004), esse método de conservação é 

característico por apresentar entre 2,5 a 7,5cm de comprimento, caracterizando assim a presença 

de fibra longa. O teor de matéria seca é de 85 a 90%, evidenciando maior conservação de 

nutrientes devido a um maior aproveitamento das folhas, pode ser utilizada como dieta parcial 

ou total, principalmente em categorias em crescimento, gestação e lactação, devido ao elevado 

teor de proteína bruta (TABIL, 2002) 
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A utilização do cubo de alfafa dispõe de maior facilidade de transporte e armazenamento. 

Quando comparada com o feno de alfafa, proporciona maior controle do consumo de alimento 

e menor desperdício de folhas, por ser um produto compactado.  Como desvantagem, há um 

maior risco de ganho de peso quando ofertado ad libitum, ou seja, deve ser fornecido de maneira 

controlada (HUSSEIN et al. 2004).  

Segundo Lorenzo (2005), os cubos de alfafa em dietas para equinos, aumentam a 

digestibilidade total da proteína bruta, da fibra em detergente neutro e da fibra em detergente 

ácido.  Comparando com a alfafa conservada em fardo, os cubos possuem maior percentagem 

de proteína bruta e extrato etéreo, ou seja, apresentam maior quantidade de nutrientes.  

O comprimento da partícula influencia a motilidade e o tempo de trânsito dentro do trato 

gastrointestinal (DROGOUL et al., 2000). Em herbívoros, usualmente a diminuição da taxa de 

passagem das partículas da forragem contribui para o aumento da digestão da fibra, a alfafa 

conservada de diferentes formas, pode apresentar diferenças na taxa de passagem (FOMBELLE 

et al., 1999).  

A forma como o volumoso é fornecido aos equinos pode influenciar no consumo, 

permanência, velocidade e dinâmica do fluxo da digesta nos segmentos e em todo o trato 

digestivo e consequentemente a eficiência da ação microbiana e a disponibilidade de nutrientes, 

principalmente a energia dos alimentos volumosos, ou seja, através da digestibilidade aparente 

total dos nutrientes da dieta é possível avaliar as respostas metabólicas dos equinos conforme a 

alimentação (PIMENTEL et al., 2009).  

A microbiota é altamente influenciada pela dieta, os parâmetros fermentativos e suas 

consequências em cavalos vem sendo demonstrada em diversas pesquisas. Estudos comparando 

dietas ricas em açúcares e amido sugeriram um aumento significativo das populações 

produtoras de ácido láctico além da queda nas populações degradadora de fibra, entretanto 

espera-se respostas metabólicas diferentes quanto ao método de conservação de um único 

volumoso (SHIRAZI-BEECHY, 2008; DALY et al., 2012).  

A produção de ácidos graxos de cadeia curta no intestino grosso de equinos pode suprir 

em grande parte a necessidade energética para mantença. No intestino grosso é onde ocorre a 

maior parte da fermentação microbiana, além de ser o local primário onde ocorre a digestão dos 

carboidratos estruturais, degradados por enzimas produzidas pelos microrganismos ali 

presentes e absorvidos na forma de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), principalmente 

acetato, butirato e propionato (GOBESSO et al., 2020; MAZZO et al., 2020). 
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O pH é um fator químico e fisiológico que influencia o crescimento microbiano, e é 

influenciado pela dieta e por outros fatores correlacionados, como o nível de consumo, o manejo 

alimentar e a qualidade da forragem, além da relação volumoso/concentrado (FRAPE, 1998; 

FURTADO et al., 2010).  

O principal hormônio anabólico no controle do metabolismo energético é a insulina, 

regulando o metabolismo da glicose, de proteínas e de lipídeos. Seus efeitos glicorregulatórios 

dependem, principalmente, de suas ações no fígado, músculo esquelético e tecido adiposo. As 

concentrações plasmáticas de triglicérides e colesterol estão diretamente relacionadas à 

absorção de lipídeos através da dieta. Sua mobilização a partir dos tecidos e utilização como 

fonte de energia, variam conforme a dietética (CARVALHEIRA et al., 2002; GOBESSO; 

ETCHICHURY; TOSI, 2009). 

Após a alimentação ou frente a jejum prolongado, onde necessite de mobilização de 

gordura dos estoques de tecido adiposo, ocorrerá a liberação de glicerol e ácidos graxos livres 

na circulação. Uma das funções da insulina é o estimulo à síntese de ácido graxo no fígado em 

momentos de excesso de carboidratos. Os ácidos graxos livres serão transportados, até o fígado 

e/ou outros tecidos metabolicamente ativos e utilizados para produção de energia, cetona, 

colesterol e/ou armazenados como triglicérides, dependendo da demanda metabólica. 

(HOWARD, 2007; CASALECCHI et al., 2012; CARVALEIRA; ZECCHIN; SAAD, 2002).  

Os lipídeos presentes no sangue incluem os ácidos graxos livres, triglicérides e 

colesterol, sendo transportados ligados a proteínas. As lipoproteínas são formadas por 

complexos de triglicérides, colesterol, fosfolipídios e proteínas (THRALL, 2007). 

 

3.5 COMPORTAMENTO ANIMAL  

O consumo e consequentemente o fluxo da digesta no trato digestivo dos animais é 

influenciado por vários fatores, como espécie, idade, estado fisiológico, exercícios, temperatura 

ambiente, ingredientes da dieta, tamanho da partícula, frequência de alimentação e teor de fibra 

da dieta ou ração completa (RIBEIRO et al., 2009). É importante a avaliação do consumo de 

água e matéria seca em relação ao tipo de exercício e categoria animal. Dependendo do volume 

de matéria seca e o tipo de alimento, os animais podem ingerir maior quantidade de nutrientes 

(CYMBALUK, 1989; KRISTULA; MCDONNELL, 1994; MCDONNELL; KRISTULA, 

1996).  

O etograma é uma das formas que torna possível avaliar o comportamento animal como 

um todo (tempo de consumo alimentar, possíveis estereotipias, ócio, descanso, alimentação, 
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interações positivas e negativas, etc..). O tipo de alimento é diretamente proporcional ao tempo 

de consumo e taxa de mastigação, sendo o comprimento de fibra um parâmetro influenciador 

na taxa de mastigação. O etograma é uma ferramenta utilizada para descrição de 

comportamentos, e sua construção pode ser baseada com objetivos específicos de estudo 

(YAMOTO; VOLPATO, 2007).  

O comportamento ingestivo influencia o bem-estar dos animais, a forma de apresentação 

do alimento ocasiona em diferentes tempos de consumo e interação com o produto, reduzindo 

o tempo e ócio e possibilitando maior ou menor taxa de mastigação. A taxa de mastigação 

também é responsável pela sensação de saciedade e produção de endorfina, o que quando 

aumentada causam aos indivíduos melhor bem-estar. Esses alimentos que possuem esse 

diferencial, são conhecidos como “feeder slow”, atuando diretamente como enriquecimento 

ambiental (CORREA et al., 2020; VASCONCELOS et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2020) 

 

3.6 VIABILIDADE ECONÔMICA   

Segundo Drosg et al., (2015) a viabilidade econômica de um produto está diretamente 

relacionada a diminuição dos custos, adequação ao ambiente, qualificação de trabalho e 

produtividade. No agronegócio, onde a maior parcela dos custos de produção está associada a 

alimentação, busca-se novas alternativas que possam aprimorar a viabilidade das produções, 

reduzindo assim os custos com a mesma. 

A questão da diminuição de volume a ser transportado em larga escala para animais de 

produção é uma perspectiva interessante no sentido da economia financeira. A avaliação de 

diferentes propostas de apresentação dos alimentos torna-se, portanto atrativa, devido a 

demanda por maior padronização, menor desperdício, facilidade e melhor viabilidade de 

transporte. O feno, embora ainda seja a forma de conservação de forragem mais utilizada no 

meio equino, dependendo da forrageira, perde-se espaço e qualidade devido ao armazenamento, 

condições climáticas, transporte, seja pela perda de folhas ou exposição ao sol. Além do 

transporte, busca-se praticidade e redução de mão-de-obra, na utilização de forragem pré-

secada embora a mesma agregue maior custo de transporte, em situações de grandes plantéis a 

campo o produto torna-se facilmente utilizável, devido a oferta do produto se fazer possível no 

próprio ambiente/campo e de forma coletiva (ALMEIDA et al., 2018; CABRAL; AGUIAR; 

PERES, 2019). 

Para avaliar a viabilidade de um sistema de alimentação equino, além da viabilidade de 

produção é necessário sintetizar esses dados juntamente aos parâmetros zootécnicos, e através 
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deles interpretar qual a melhor formar de se sobrepor aos custos de produção. Entre os 

parâmetros zootécnicos a serem analisados, é essencial que se busque por melhoras nos 

parâmetros nutricionais, com ênfase na digestibilidade, visto que é na alimentação os maiores 

custos de produção, além deles o comportamento expressado pelos equinos também apresenta 

valor agregado, ou seja, é necessário e haja um equilíbrio entre a os custos de alimentação, 

produção, comportamento animal, parâmetros zootécnicos, para que haja viabilidade 

econômica de um sistema de alimentação (CABRAL; AGUIAR; PERES, 2019;  

MARANHÃO; STORI, 2019). 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 LOCAL 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Pesquisa em Saúde Digestiva e 

Desempenho de Equinos (LabEqui) da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, situado 

no Campus Fernando Costa (Pirassununga-SP) da Universidade de São Paulo. 

 

4.2 ANIMAIS 

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

(PSA), com idade de 10 anos ± 7,5 meses, peso corporal de 458,38kg ± 52,5kg e escore de 

condição corporal inicial de 5,5 ± 1. Todos os animais foram vermifugados e imunizados frente 

a raiva, influenza, tétano e encefalomielite, conforme calendário anual utilizado no laboratório. 

4.3 INSTALAÇÕES 

Os animais foram alojados em baias individuais, com piso de concreto forrado com 

maravalha. Foram utilizados cochos para o fornecimento de água, alimentos e sal mineral. 

Todas as baias continham câmeras acopladas no canto superior. Os equinos foram soltos em 

pista de areia, coletivamente, diariamente das 10:00 às 11:00 da manhã, durante o período de 

adaptação, para minimizar os possíveis efeitos do confinamento.  

Durante o período de coleta total de fezes os equinos foram submetidos ao confinamento 

total, também retirou-se a forração de maravalha do piso, com a finalidade de facilitar a coleta 

das fezes, evitando a contaminação das mesmas. 
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Figura 1. Baias individuais, permitindo visualização do meio exterior e pista de areia para socialização. 

 

Fonte: DUARTE, 2022. 

 

4.4 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL  

O delineamento experimental utilizado foi o quadrado latino duplo 4×4 (quatro 

tratamentos × quatro períodos), contemporâneo, 8 indivíduos por tratamentos, sendo a unidade 

experimental, o animal dentro de cada período experimental (n = 32 unidades experimentais). 

Todos os dados foram submetidos ao teste de normalidade (shapiro-wilk). Para os parâmetros 

sanguíneos, glicose e insulina, os dados foram analisados através da área abaixo da curva. Os 

demais dados foram submetidos à análise de variância, utilizando o PROC MIXED do 

programa SAS (Statistical Analysis System), considerando os efeitos fixos de tratamento, além 

dos efeitos aleatórios animal dentro de quadrado, período e o resíduo. 

O experimento deu-se em quatro períodos com duração de 35 dias cada, sendo 15 dias 

para adaptação à dieta e ao local, cinco dias de coleta total de fezes (CTF) um washout de 15 

dias, fração de tempo com objetivo de minimizar eventuais efeitos residuais (Figura 2). 
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– AGCC 

– Ácido lático 

– Parâmetros Sanguíneos 

–Insulina e glicose 

–Triglicérides  

–Colesterol  

(HDL, LDL, VLDL) 

– PH fecal 

– Escore de fezes 

– Digestibilidade 

 
  

– Piquete  

– Água 

– Feno de Coastcross-1 (Cynodon sp.) 

– Sal mineral 

Figura 2. Fluxograma de atividades em cada período experimental (quadrado latino). 

 

 

 

 

4.5 DIETA  

O fornecimento diário de dieta adotado foi de 1,75% do peso corporal (PC) em matéria 

seca, de acordo com as recomendações do Instituto Nacional de Pesquisa Agrícola (INRA – 

França, 2015). A distribuição dos animais foi dada de forma aleatória, havendo 2 animais por 

tratamento em cada período experimental. A alfafa foi fornecida na forma de FA (feno de 

alfafa), PA (pré-secado de alfafa), AC (alfafa em cubo) e AP (alfafa peletizada) (figura 3), além 

de água e sal mineral ad libitum.  

Os alimentos foram pesados diariamente em balança digital (Toledo®, modelo: 

M2098/61, d = e = 0,01 kg) em três refeições e ofertados nos horários: 7h, 13h e 17h. Para 

melhor padronização do alimento, foi definido como POP (procedimento operacional padrão) 

no fornecimento de pré-secado a utilização do silo no período máximo de cinco dias, sendo 

descartado seu uso para experimento após o quinto dia da sua utilização, afim de evitar perdas 

importante de matéria seca e demais nutrientes. As sobras de todos os alimentos foram 

contabilizadas a cada 24 horas, medida estabelecida devido ao grande volume de alimento 

fornecido, em especial para o grupo PA. A composição bromatológica dos alimentos podem 

ser conferidos na Tabela 1. 

 

 

 

 

  

Coleta Total 
de Fezes 

(5 dias) 
 

Washout 

(15 dias) 

 

Período de 
adaptação 

(15 dias) 
   

  

– Separação dos grupos 

– Estabulagem 

– Adaptação alimentar 

– Comportamento 

– Retirada da maravalha 
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Figura 3. Alfafa conservada. 

 

Fonte: DUARTE, 2022 

Legenda: FA – feno de alfafa; PA – pré secado de alfafa; AP– pellet de alfafa; CA – cubo de alfafa 

 

Tabela 1. Composição bromatológica dos alimentos utilizados durante o período experimental. 

Nutrientes (%) FA PA CA AP 

Matéria seca 88,33 42,64 89,06 86,71 

Matéria mineral 7,22 9,07 6,66 7,24 

Proteína bruta 18,91 21,74 16,49 18,26 

Extrato etéreo 2,43 4,01 1,98 1,59 

FB 40,22 31,76 38,13 39,03 

FDN 65,25 52,53 60,47 64,88 

FDA 37,35 31,62 38,18 39,02 

Lignina 11,38 7,21 9,64 9,60 

CNF 6,20 12,65 14,39 8,03 

Fósforo 0,27 0,43 0,26 0,27 

Cálcio 1,47 1,60 1,37 1,33 

Fonte: DUARTE, 2022 

Legenda: FA – Feno de alfafa; PA – pré secado de alfafa; CA – cubo de alfafa; AP – alfafa peletizada. 

 

4.5.1 ADAPTAÇÃO À DIETA 

  Os primeiros dois dias de experimentação se deu para adaptação a nova dieta, os equinos 

do tratamento AP, receberam, respectivamente, a proporção de 50:50 e 25:75 feno de 
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gramínea:pellet. A partir do terceiro dia, foi oferecido 100% de alfafa peletizada. Quanto aos 

demais alimentos, não houve necessidade de adaptação. 

 O pré secado, apesar de conter fibra longa, é um produto que passa por fermentação 

controlada e apresenta odor diferenciado. Durante o experimento, os animais aceitaram o 

produto com facilidade, entretanto durante a segunda fase de experimentação, houve recusa do 

alimento por parte de um dos indivíduos do grupo experimental. Especificamente a esse caso 

foram realizadas diversas tentativas de adaptação como a utilização de redes de feno, alteração 

do local de oferta, adaptação com feno de gramínea, porém decorridos 10 dias de recusa, foi 

decidido a remoção do animal durante a segunda fase experimental e os dados foram 

considerados como parcela perdida. 

 Ao remover o equino durante a segunda fase experimental, foram realizadas a pesagem 

e avaliação de Escore de Condição Corporal (ECC), além de hemograma para atestar a saúde 

do mesmo. Durante o experimento, esse foi o único caso de recusa de alimento e de exclusão 

de indivíduo durante todo o experimento. 

 

4.7 METODOLOGIA DE PRODUÇÃO 

Os alimentos utilizados foram todos provenientes do mesmo produtor. Sendo o feno, cubo 

e pellet foram produzidos na cidade de Nova Fátima – Paraná (Latitude: -23.4324, Longitude: 

-50.5652 23° 25′ 57″ Sul, 50° 33′ 55″ Oeste), considerado clima subtropical, enquanto que o 

pré-secado foi produzido em Paracatu – Minas Gerais (Latitude: -23.4324, Longitude: -50.5652 

23° 25′ 57″ Sul, 50° 33′ 55″ Oeste), considerado clima tropical. 

O feno, cubo e pellet de alfafa foram todos oriundos e produzidos a partir da mesma safra, 

no intuito de não haver distinção dos alimentos de acordo com a qualidade nutricional, não 

obstante para tratamento cubo, foi necessária a aquisição de nova remessa do alimento, sendo 

esta adquirida do mesmo produtor. Para produção do pellet não houve incremento de nenhum 

tipo de substância além da própria forragem.  

O pré-secado, produzido em Paracatu, foi disponibilizado pela mesma empresa e 

processado com o mesmo manejo de plantação até a realização do corte. O pré-secado, passou 

pelos processos de corte durante seu estádio vegetativo, e a pré-secagem, onde foi realizada a 

distribuição da forragem no solo após o corte. Posteriormente envolto em filme plástico por 

aproximadamente 30 voltas completas a fim selar com eficiência o alimento e evitar a presença 

e contato com o oxigênio. O plástico utilizado pelo produtor foi da empresa Silotite® e o 

inoculante foi o LALSIL DRY®, específico para pré-secados.  
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4.8 PESO E ESCORE DE CONDIÇÃO CORPORAL (ECC) 

Os equinos foram submetidos a pesagem e mensuração do Escore de Condição Corporal 

(ECC) antes e após cada período experimental. O ECC utilizado foi seguindo a metodologia de 

Henneke et al. (1983). 

 

4.9 PARÂMETROS FECAIS 

4.9.1 ESCORE DE FEZES  

O escore de fezes foi realizado no 5º dia de cada CTF, coletando-se a primeira defecação 

espontânea pós-prandial.  A metodologia foi adaptada à GONÇALVES et al. (2006) e GODOI 

et al. (2009) selecionando os critérios de cor e consistência.  

A característica cor foi categorizada de 1 a 5, sendo 1 a tonalidade verde clara e 5 a 

tonalidade verde muito escura (tendendo a negra). A consistência também foi estipulada em um 

escore de 1 a 5, sendo 1 inconsistente (diarreia, esfarelando) e 5 muito consistente (fibrosa, 

rígida). Além dos escores supracitados, foram feitas anotações de características marcantes 

como fezes secas ou úmidas.  

Na busca pela padronização da interpretação das características estipuladas pelos 

escores, as observações foram realizadas pela mesma pessoa e as fezes, além de analisadas, 

também foram fotografadas. As fezes foram coletadas com auxílio de luvas de procedimento, 

postas sobre folha branca sulfite e avaliadas em ambiente protegido da luz solar, no intuito de 

reduzir possíveis interferências da mesma. O material preconizado na coleta das fezes foi da 

porção mais interna, conforme demonstrado na figura 4. 

 

Figura 4. Avaliação de escore de fezes, realizada na fase 1 do experimento, após a primeira defecação espontânea 

do dia (após as 7h).  

 

Fonte: DUARTE, 2022.  
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4.9.2 DIGESTIBILIDADE APARENTE TOTAL DOS NUTRIENTES DA DIETA 

Alíquotas de todos os alimentos fornecidos aos animais durante o experimento foram 

encaminhadas para a realização das análises químico-bromatológicas. Durante todas as fases, 

as sobras foram contabilizadas como forma de controlar a ingestão da dieta e a ingestão de 

energia dos animais, exceto o sal mineral devido ao fornecido ad libitum. 

As amostras de fezes foram colhidas no momento de defecação espontânea com o auxílio 

de vassouras e pás e acondicionadas em sacos plásticos previamente identificados e 

prontamente protegidos da luz solar. Eventualmente, algumas fezes apresentavam-se 

contaminadas por urina, era realizada a pesagem desse material e posterior a isso o descarte. O 

recolhimento dos sacos de fezes era realizado em dois momentos, às 07h00min e às 19h00min, 

onde seguia-se com protocolo de pesagem das amostras, homogeneização e uma alíquota de 

10% era retirada para armazenamento em freezer a -20ºC (figura 5). 

 

Figura 5. alíquota para análise de digestibilidade aparente total dos nutrientes da dieta 

 

Fonte: DUARTE, 2022 

 

Para as análises laboratoriais, as amostras eram descongeladas a temperatura ambiente. 

Um pool de amostras de cada individuo/fase foram encaminhadas para estufa de ventilação 

forçada na temperatura de 55°C, até que seu peso permanecesse constante, posteriormente 

realizava-se a moagem em moinhos de facas com peneira de 1 mm e por fim eram 
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acondicionadas em recipiente próprio e identificado. 

Foram avaliados os teores de matéria seca (MS), matéria orgânica (MO), proteína bruta 

(PB), matéria mineral (MM) e extrato etéreo (EE), cálcio e fósforo de acordo com AOAC 

(1990), fibra em detergente neutro (FDN) fibra em detergente ácido (FDA) pelo método de 

partição de fibras proposto por Van Soest et al. (1991). Os carboidratos não fibrosos (CNF) 

foram calculados por diferença de acordo com metodologia adaptada de Hoffman et al. (2001) 

sendo CNF = 100 - PB - FDN - EE – MM.  

A partir dos resultados das análises laboratoriais, das estimativas de consumo e produção 

fecal, foram calculados os coeficientes de digestibilidade aparente da matéria seca (DAMS), 

proteína bruta (DAPB), extrato etéreo (DAEE), fibra bruta (DAFB), fibra em detergente neutro 

(DAFDN), fibra em detergente ácido (DAFDA) e extrativo não nitrogenado (DAENN), 

subtraindo-se a quantidade do nutriente no alimento fornecido da quantidade do nutriente nas 

fezes durante os períodos de coleta, de acordo com a equação 1. 

 

𝐷𝐴(%) =
(𝑁𝐶 − 𝑁𝐸)

𝑁𝐶
 𝑥100 

Equação 1 

Onde:  

DA = Coeficiente de digestibilidade aparente dos nutrientes; 

NC = Quantidade do nutriente consumido (g); 

NE = Quantidade do nutriente excretado nas fezes (g). 

 

4.9.3 ÁCIDOS GRAXOS DE CADEIA CURTA (AGCC) E ÁCIDO LÁTICO 

Para análise de ácidos graxos de cadeia curta foram coletadas 10g de fezes imediatamente 

após a primeira defecação (7h) e acondicionadas em recipiente plástico com tampa no segundo 

dia de coleta total de fezes. As amostras foram diluídas em 20ml de água destilada e, após 

homogeneização, o material foi coado em tecido poroso. Do conteúdo coado, 4ml de amostra 

foram transferidos para tubos Vacutainer BD® sem anticoagulante contendo previamente 1ml 

de ácido fórmico PA.  

Em seguida, os tubos foram centrifugados por 12 minutos a 4.000rpm e 2ml do 

sobrenadante foram transferidos para microtubos e congelados a -20ºC para posterior análise. 

A avaliação foi feita através 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). 
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Para análise de ácido lático nas fezes foram coletados 2g de fezes da primeira defecação 

espontânea do dia, armazenadas em tubos Falcon de 15ml e congeladas a -20°C para serem 

analisadas posteriormente pelo método de determinação por espectrofotometro para fluídos 

biológicos (PRYCE, 1969). 

 

4.9.3 PH FECAL 

As amostras de fezes para mensuração do pH foram coletadas na primeira fração de 

defecação espontânea pós-prandial (ZEYNER et al., 2004; GOACHET et al., 2014), diluídas 

na proporção 1:1, ou seja, 30g de fezes para 30ml de água destilada e homogenizadas. Na 

sequência, sendo imerso o eletrodo do pHmetro para leitura (JOUANY, 1982). 

 

4.10 ANÁLISES SANGUÍNEAS  

4.10.1 METABOLISMO ENERGÉTICO 

Para aferição do metabolismo energético, foram mensurados triglicérides, colesterol, 

glicose e insulina, além de curva glicêmica e insulinêmica. As amostras foram obtidas no 

terceiro dia da CTF. As amostras de sangue foram coletadas 30 minutos antes da primeira 

refeição, às 6h30, de acordo com Marchello et al. (2000). 

Para mensuração da glicemia e insulinemia, foram realizadas cinco coletas, sendo a 

primeira pré-prandial. As coletas foram realizadas de hora em nos seguintes horários: 6h30, 

7h30, 8h30, 9h30 e 10h30. O sangue para análise de glicose plasmática foi colhido através de 

tubos Vacutainer BD® acrescidos de Fluoreto de sódio (tampa cinza), inibidor glicolítico e 

outro com anticoagulante EDTA (tampa roxa) que atua na preservação da morfologia celular. 

Para a análise de insulina sérica, o sangue foi colhido em tubos Vacutainer BD® sem 

anticoagulantes (tampa vermelha). Todos os tubos coletados foram homogeneizado por 

inversão para evitar hemólise.  

Os tubos de glicose e insulina foram mantidos em repouso em temperatura ambiente por 

aproximadamente 20 minutos e, na sequência, centrifugados por 10 minutos (centrífuga modelo 

80-2B-15ML, Centribio) a 1.800x g para a separação de plasma e soro, respectivamente (Stull; 

Rodiek, 1988; De Oliveira Ramalho et al., 2012). Após esse procedimento plasma e soro foram 

transferidos para microtubos de plástico de 1,5ml devidamente identificados e mantidos em 

temperatura de freezer (-20ºC) até seu processamento (Stull; Rodiek, 1988). 

Para mensuração de colesterol e triglicérides foram utilizados tubos Vacutainer BD® 

sem anticoagulante e com capacidade de 5ml. Após esse procedimento foram centrifugadas, 

nas mesmas circunstâncias dos tubos de glicose e insulina, e o soro acondicionado em 
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microtubos de 2ml. O perfil de gordura representa a mensuração de triglicerídeos, colesterol 

total, e frações de colesterol ligado à lipoproteína de alta densidade (HDL-C), colesterol ligado 

à lipoproteína de baixa densidade (LDL-C) e colesterol ligado à lipoproteína de muito baixa 

densidade (VLDL-C).  

As análise de colesterol, triglicérides e glicose foram realizadas no Laboratório 

Multiusuário de Ensino, Pesquisa e Extensão em Análises Clínicas Veterinárias (ZMV). 

Colesterol e triglicérides foram avaliados pelo método colorimétrico – enzimático de Trinder, 

enquanto que glicose pelo método GOD-Trinder com kits comerciais Labtest (Glicose Ref. 133-

1; Calibra H Ref. 80-1; 52 Qualitrol 1H Ref. 71-1). A análise de insulina foi realizada no 

laboratório DAC Diagnósticos Análises Clínicas (Pirassununga/SP) através do método de 

quimioluminescência (CARSLAKE et al., 2017). 

 

4.11 COMPORTAMENTO 

Os equinos foram avaliados a cada cinco minutos em um período de 24 horas, entre o 

14º e 15° dia de adaptação de cada fase (JUNIOR, 2015). Sendo 23h em confinamento (276 

amostragens) e 1h em pista coletiva a cada dois minutos (30 amostragens). Para melhor 

avaliação do comportamento, foram realizados e avaliados dois etogramas separados, para 

ambos o número total de amostragens foi considerado 100% e avaliados através da frequência 

de comportamento expressado.  

 Os animais durante o confinamento foram monitorados por câmeras de segurança 

fixadas (Intelbras modelo VIP S3230) no canto superior de cada baia (figura 6). 

 

Figura 6. Avaliação do comportamento em baia, com auxílio de câmeras.  

 
Fonte: DUARTE, 2022 
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Quando em momento de socialização, durante o período de adaptação, as avaliações 

foram feitas a cada 2 minutos por dois diferentes observadores (figura 7). 

 

Figura 7. Avaliação do comportamento em pista de areia coletiva.  

 

Fonte: DUARTE, 2022 

 

Foi utilizado um etograma pré-determinado para definição dos comportamentos 

(Adaptado de HELESKI et al. 2002). Disponível na Tabela 2. 

 

TABELA 2. ETOGRAMA UTILIZADO PARA DEFINIÇÃO DO COMPORTAMENTO DOS 

ANIMAIS. 

Eventos comportamentais DESCRIÇÃO 

Alimentação  Procura, apreensão, manipulação, mastigação ou deglutição de alimento.  

Água  Ingestão, deglutição ou procura por água 

Ócio  Descanso em pé, descanso deitado ou dormindo 

Defecar  Frequência de vezes que defecou 

Urinar  Frequência de vezes que urinou 

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. 

Interação social positiva  Aproximação, grooming, comportamento lúdico (brincando) 
Interação social negativa  Brigas  

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

Outros Comportamentos não descritos acima. 
Fonte: Adaptado de HELESKI et al. (2002). 

 

A mensuração do consumo hídrico foi realizada entre o 14º e o 15º dia, com auxílio de 

balde plástico graduado com capacidade para 20 litros, tendo início às 07:00 da manhã, com 

mensurações feitas a cada seis horas e duração total de 24 horas. Os bebedouros foram 

preenchidos com água potável até o limite (25L), as sobras foram contabilizadas e os valores 

de consumo de água obtidos por diferença (MARTIN-ROSSET, 2015). 
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4.12 ANÁLISE DE CUSTO 

Para análise da contabilidade de custos, a estimativa de preços foi realizada de acordo 

com os valores de mercado de cada um dos produtos obtidos a partir dos quatro métodos de 

conservação considerados, incluindo os custos logísticos de entrega no local do experimento, 

portanto, os preços CIF1. Para o custo de transporte foi considerado o valor da carga fechada. 

Os preços dos quatro produtos foram transformados em reais por tonelada de matéria seca 

(R$/Ton MS) e estão conforme custos dos diferentes tratamentos. 

Os resultados de digestibilidade e parâmetros de comportamento alimentar dos animais 

obtidos do experimento, foram associados aos custos da alimentação dos animais a partir dos 

quatro produtos. Dessa forma, foi obtida uma matriz que relaciona desempenho zootécnico com 

desempenho econômico. Tal matriz forneceu as combinações possíveis, as quais permitiram a 

definição daquela preferível pelos criadores, que aliou um custo aceitável com um desempenho 

desejável. A análise econômica proposta, portanto, baseou-se na consideração entre eficiência 

técnica e eficiência econômica, como proposto por Gameiro (2009). 

 

4.13 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados foram submetidos à análise de variância, utilizando o modelo misto do pacote 

PROC MIXED do programa Statistical Analysis System (SAS 9.4). Foi considerado uma 

variância para cada quadrado e os efeitos fixos de período, tratamento e tempo, interação 

tempo*tratamento, além dos efeitos aleatórios animais dentro de quadrado e resíduo. As médias 

foram comparadas pelo teste de Tukey, utilizando p<0,05 como referência para os valores 

significativos e p≤0,05 como referência para os valores significativos para as análises de 

comportamento. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 PESO E ESCORE DE CONDIÇÃO CORPORAL 

A conservação da forragem não alterou o peso e/ou escore de condição corporal dos 

equinos (conforme tabela 3), resultado já esperado devido ao curto período de duração do 

experimento que, por sua vez, não foi o suficiente para alterar esses parâmetros, além de a dieta 

adotada ser composta por apenas um tipo de forrageira, seguindo a porcentagem de matéria 

seca por peso corporal indicada pelo INRA (2015), para animais na categoria de manutenção. 

 
1  CIF é a abreviatura de cost, insurance and freight e significa que todos os custos logísticos até a entrega no local 

estipulado pelo comprador são de responsabilidade do vendedor. Esta modalidade de comercialização também é 

conhecida como “preço posto no destino” (ICC Guide to Incoterms® 2010). 
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Tabela 3. Peso e escore de condição corporal (ECC) (médias + erro padrão) de equinos recebendo dieta a base de 

alfafa conservada de diferentes formas. 

Variáveis FA PA CA AP P valor 

Peso (kg) 435,44±12,35 439,88±12,37 436,56±12,35 434,62±12,35 0,26 

ECC (1-9) 5,5312±0,25 5,541±0,26 5,5312±0,25 5,5625±0,25 0,90 

Fonte: DUARTE, 2022 
Legenda: FA – Feno de alfafa; PA – pré secado de alfafa; CA – cubo de alfafa; AP- alfafa peletizada. 

Letras minúsculas diferentes nas linhas diferem entre si pelo teste Tukey (p<0,05). 

 

O resultado obtido é compatível com os previamente relatados (BRANDI; FURTADO, 

2009; TODD et al., 1995). Segundo os Domingues (2009), dietas com forragem conservada 

podem suprir a demanda de animais adultos em manutenção ou pouca atividade física sem 

alterar o peso dos indivíduos. A partir desse resultado é possível observar que a alimentação a 

base de forragem nas quantidades ofertadas não é prejudicial à espécie. 

 

5.2 PARÂMETROS FECAIS 

5.3 Escore de fezes 

Através da avaliação do escore de fezes, foi possível observar diferença de consistência 

das fezes, conforme Tabela 4. O tratamento AP além de inconsistente apresentou aspecto de 

“farelo” (figura 8), demonstrando assim, o impacto do comprimento de fibra na dieta. 

 

Tabela 4. Valores de escore de fezes, para as variáveis cor e consistência (médias + erro padrão) de equinos 

recebendo dieta exclusiva de forragem de alfafa em diferentes formas de conservação. 

Variáveis  Tratamentos P valor 

FA PA CA AP 

Cor 3,00±0,13 2,71±0,14 3,06±0,13 3,13±0,13 0,15 

Consistência 2,81±0,19a 2,52±0,19a 2,81±0,19a 1,31±0,19b 0,01 

Fonte: DUARTE, 2022 

Legenda: FA – Feno de alfafa; PA – pré secado de alfafa; CA – cubo de alfafa; AP- alfafa peletizada. 

Letras minúsculas diferentes nas linhas diferem entre si pelo teste Tukey (p<0,05). 

 

Figura 8. Escore de fezes AP 

 
Fonte: Duarte, 2022 
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No decorrer das fases houve diferenças visíveis, porém não significativas (P> 0,5) na 

consistência das amostras do grupo PA (figura 9). A categoria cor não apresentou diferença, 

resultado também esperado por se tratar do oferecimento da mesma espécie forrageira. 

 

Figura 9. Escore de fezes PA. 

 

Fonte: Duarte, 2022 

 

5.4 DIGESTIBILIDADE APARENTE TOTAL DOS NUTRIENTES DA DIETA  

Embora não tenha sido observada diferença de peso e escore corporal, os tratamentos 

demonstraram influenciar na digestibilidade dos alimentos, conforme tabela 5. A 

digestibilidade de matéria seca e proteína bruta (PB) influenciaram positivamente, sendo o 

DAMS no tratamento PA 6,1% mais digestível quando comparado aos grupos AP e CA e o 

DAPB 6,4%, respectivamente. Não houve diferença do grupo FA quando comparado aos 

demais tratamentos. Resultado que corrobora ao observado pelos autores TODD et al., (1995) 

e Haenlein et al., (1966). 

 

Tabela 5. Coeficientes de digestibilidade aparente (CDA) e Coeficientes de digestibilidade verdadeira (CDV) 

(médias + erro padrão) dos nutrientes nas fezes de equinos recebendo dieta exclusiva de forragem de alfafa em 

diferentes formas de conservação. 

Variáveis  Tratamentos P valor 

FA PA CA AP 

CDA MS (%)  56,99±1,16ab 60,10±1,24a 53,12±1,16b 54,88±1,16b 0,01 

CDA PB (%)  76,12±0,86ab 79,50±0,92a 74,96±0,86b 74,26±0,86b 0,01 

CDA EE (%) 46,04±3,78b 57,60±3,94a 31,95±3,94c 29,40±3,78c 0,01 

CDV FB (%) 43,88±1,63a 41,18±1,74ab 32,53±1,63c 36,31±1,63bc 0,01 

CDV FDN (%) 52,40±1,45a 47,80±1,54ab 45,92±1,45b 49,89±1,45ab 0,02 

CDV FDA (%) 33,27±6,30 31,08±6,36 28,11±6,30 33,57±6,30 0,25 

CDA ENN (%) 67,24±1,35b 74,29±1,40a 68,79±1,35b 73,56±1,35a 0,03 

Fonte: DUARTE, 2022 
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Legenda: FA – Feno de alfafa; PA – pré secado de alfafa; CA – cubo de alfafa; AP- alfafa peletizada. 

Letras minúsculas diferentes nas linhas diferem entre si pelo teste Tukey (p<0,05). 

 

O tratamento PA apresentou DAEE 21,80% maior que os demais tratamentos. O 

tratamento FA foi 15,37% mais digestível quando comparado aos grupos AP e CA.  Quando 

avaliadas as fibras, o tratamento FA obteve digestibilidade de FB 9,46% maior comparada aos 

tratamentos AP e CA, já o PA foi 6,76% superior ao CA. Na fibra em detergente neutro (FDN), 

o FA foi 6,48% mais digestível que o CA, e na fibra em detergente ácido (FDA) não foi 

observada diferença entre os tratamentos. Os tratamentos PA e AP apresentaram DAENN 

5,91% maior digestibilidade que os demais tratamentos, que demonstra maior facilidade na 

digestão de carboidratos não estruturais, característica que pode ser atribuída ao menor tempo 

de secagem sofrido pelo grupo PA e ao tamanho de partícula do AP (FUCCI et al., 1995). 

É possível observar que a digestibilidade entre os tratamentos, majoritariamente, foram 

superiores no tratamento PA, esse resultado pode ser atribuído ao processo de conservação do 

alimento, no qual o corte da planta ocorre no estágio vegetativo proporcionando maior teor 

nutricional e digestibilidade, todavia menor massa de forragem em relação aos demais 

tratamentos que passam pelo processo de corte durante o estágio de florescimento. Além disso, 

o processo de retirada de liquido do pré-secado ocorre mais rapidamente resultando na 

diminuição de perdas, posto que as perdas nutricionais iniciam-se imediatamente após o corte 

da planta e as concentrações de proteína bruta, de fibra em detergente neutro, de fibra em 

detergente ácido e de lignina, podem aumentar na medida que a atividade respiratória é 

prolongada (CRUZ et al, 2020).  

Em contrapartida, os resultados observados na digestibilidade do tratamento AP podem 

ser justificados pela reação de Maillard, que ocorre reduzindo o valor nutritivo e disponibilidade 

dos aminoácido, de acordo com estudos de Ruggieri et al (2020), Ruliffson et al (1956) e Moser 

(1980, 1985) na avaliação da conservação, demonstram que o processo de aquecimento da 

forragem, a cima de 55ºC com umidade relativa a cima de 15%, torna o produto suscetível a 

reação de Maillard. 

Os resultados de digestibilidade obtidos neste trabalho, foram de encontro ao estudo dos 

autores Henlein, et al. (1966), que concluíram que apenas o coeficiente de digestibilidade de 

fibra bruta seria afetado pela forma de conservação da forragem. Em estudos avaliando o 

processamento de dieta completa (extrusão e peletização) com diferentes forragens, foi 

observado diferença para digestibilidade de alguns nutrientes (MS, MO, FDN) e o resultado foi 

atribuído aos constituintes fibrosos (FELTRE et al., 2019). 



44 
 

 
 

5.4 ÁCIDOS GRAXOS DE CADEIA CURTA (AGCC) E ÁCIDO LÁTICO 

Os resultados apresentados de AGCC e ac. lático evidenciaram que, mesmo o alimento 

conservado de diferentes formas, as concentrações dos ácidos não foram alteradas 

significativamente, conforme demonstrado na tabela 6. 

 

Tabela 6. Concentração molar de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) e ácido lático (médias + erro padrão) de 

equinos recebendo dieta a base de alfafa conservada de diferentes formas. 

Variáveis (mm) FA PA CA AP P valor 

Acetato 28,62±3,03 20,57±3,22 17,84±3,03 20,98±3,03 0,07 

Propionato 7,09±0,78 5,57±0,82 5,35±0,78 5,69±0,78 0,39 

Isobutirato 0,98±0,06 0,94±0,07 0,89±0,06 0,95±0,06 0,75 

Butirato 2,14±0,37 1,7±0,39 1,81±0,37 1,59±0,37 0,55 

Isovalerato 1,02±0,10 0,82±0,11 0,79±0,11 0,85±0,11 0,31 

Valerato 0,62±0,07 0,54±0,07 0,56±0,07 0,53±0,07 0,73 

Total AGCC 40,46±4,22 30,44±4,49 27,24±4,22 30,57±4,22 0,11 

Ac. Lático  7,04±1,36  8,11±1,40 5,94±1,36 6,12±1,36 0,28 

Fonte: DUARTE, 2022 

Legenda: FA – Feno de alfafa; PA – pré secado de alfafa; CA – cubo de alfafa; AP- alfafa peletizada. 

Letras minúsculas diferentes nas linhas diferem entre si pelo teste Tukey (p<0,05). 

 

 Em relação aos AGCC, os níveis de acetato foram predominantes em relação aos 

demais, fato esperado devido à relação direta com a degradação de fibra. Segundo Argenzio 

(1996), a regulação do pH luminal é um dos fatores mais importantes na preservação da função 

normal do intestino grosso. Apesar de não ter demonstrado diferença entre os grupos nas 

análises de ac. lático, o mesmo é considerado mais efetivo do que os AGCC quanto a capacidade 

de causar alterações no pH no cólon (FELTRE, et al. 2019).  

O trânsito gastrointestinal está diretamente associado à alimentação, ao utilizar 

alimentos que sofreram processo de peletização ocorre a diminuição do tamanho de partícula, 

esse processo em conjunto com a disponibilidade e/ou frequência de oferta está atrelado a taxa 

de passagem (HINTZ et al., 1973; VAN WEYENBERG et al., 2006). 

 

5.5 pH fecal 

No presente trabalho, apesar do alimento peletizado não proporcionar alterações no 

ácido lático e AGCC, observou-se alterações no pH fecal (tabela 7), que possivelmente está 

relacionada a fermentação dos carboidratos no intestino grosso e ao tempo de retenção do 

alimento no estômago. Em estudos avaliando a capacidade tamponante, pH e escore de fezes 

de equinos, os autores encontraram concentrações mais baixas de pH fecal, entretanto no estudo 

citado, foram utilizadas dietas ricas em amido (ZEYNER et al., 2004). A ausência de fibra longa 

e o menor volume de alimento, contribuem para acúmulo d alimento no fundo do estômago, 
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que por uma questão física e anatômica tende a ficar um maior período nesse compartimento. 

Essa permanência, gera maior concentração de ácido devido aos equinos apresentarem 

secreções constantes no compartimento, devido ao hábito de alimentação frequente e em baixas 

quantidades. A ocorrência da diminuição acentuada de pH (≤5,8) pode causar consequências 

como acidose e disbiose (CIPRIANO-SALAZAR et al., 2019; CIPRIANO-SALAZAR et al., 

2019). 

 

Tabela 7. Ph fecal (médias + erro padrão) de equinos recebendo dieta a base de alfafa conservada de diferentes 

formas. 

Variável FA PA CA AP P valor 

pH 7,46±0,15a 7,09±0,16ab 7,42±0,15a 6,74±0,15b 0,01 

Fonte: DUARTE, 2022 

Legenda: FA – Feno de alfafa; PA – pré secado de alfafa; CA – cubo de alfafa; AP- alfafa peletizada. 

Letras minúsculas diferentes nas linhas diferem entre si pelo teste Tukey (p<0,05). 

 

 O resultado obtido de pH entre os tratamentos, embora significativos, encontram-se 

dentro do padrão de aceitabilidade para uma dieta à base de volumoso. Elia et al. (2010) 

avaliaram equinos alimentados com feno de gramínea ad libitum e com dietas completas 

peletizadas e observaram que o pH fecal foi menor (6,27) nos equinos submetidos a dieta 

completa peletizada que quando comparado aos equinos submetidos a dieta com feno de 

gramínea (6,62), diferenças essas, também foram observadas no presente estudo. 

 

5.6 METABOLISMO ENERGÉTICO 

As funções relacionadas ao metabolismo energético foram avaliadas pela mensuração 

de colesterol e triglicérides em jejum, glicose e insulina basais e as áreas abaixo da curva de 

glicose e insulina. Os resultados para colesterol e triglicérides estão demonstrados na Tabela 8, 

onde não foi possível observar diferença entre os grupos estudados. 

 

Tabela 8. Colesterol e triglicérides (médias + erro padrão) de equinos recebendo dieta à base de alfafa conservada 

de diferentes formas. 

Variáveis Tratamentos P valor 

FA PA CA AP 

Colesterol (mg/dl)  68,24±3,39 71,20±3,55 73,09±3,39 71,93±3,39 0,54 

Triglicérides (mg/dl)  20,73±5,09 20,60±5,29 20,13±5,09 25,64±5,09 0,61 

Fonte: DUARTE, 2022 
Legenda: FA – Feno de alfafa; PA – pré secado de alfafa; CA – cubo de alfafa; AP- alfafa peletizada. 

Letras minúsculas diferentes nas linhas diferem entre si pelo teste Tukey (p<0,05).  

Médias + Erro Padrão.  
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Este resultado pode estar atribuído, principalmente, a absorção de lipídeos através da 

dieta, que por se tratar de uma dieta exclusivamente com volumoso e de manutenção, não foi o 

suficiente para observar a alteração destes parâmetros. Outros fatores que influenciam 

diretamente as concentrações de lipídeos no sangue são raça, sexo, estádio fisiológico, dentre 

outras, fatores que foram minimizados a partir da escolha de um grupo contemporâneo. 

O metabolismo energético sofre alterações, principalmente, após um período de 

alimentação ou frente a uma condição em que se necessite a mobilização de gordura dos 

estoques de tecido adiposo. No presente trabalho as coletas foram realizadas em período de 

jejum e a comparação com outros estudos foi dificultada, pois na grande maioria, são avaliados 

os parâmetros energéticos de equinos atrelados ao exercício e dietas com concentrado e adição 

de óleo (O´CONNOR; LAWRENCE; HAYES, 2007; GONZAGA, 2008; PASTORI, 2009).  

Em relação a glicose e insulina, não foi observado diferença, resultado esperado visto 

que as dietas eram a base de forrageira. No entanto, embora os picos não fossem esperados, 

acreditava-se que possíveis alterações na curva glicêmica e insulinêmica surgiriam no decorrer 

do período atribuído a velocidade de ingestão da dieta, quando comparado o tratamento PA e 

AP. 

 

Tabela 9. Área abaixo da curva (AAC) de glicose e insulina (médias + erro padrão) de equinos recebendo dieta a 

base de alfafa conservada de diferentes formas. 

Variáveis Tratamentos P valor 
FA PA CA AP  

Glicose plasmática (mg dl-1 h-1) 
AAC (mg dl-1 h-1) 446,94±12,88 450,40±13,54 430,41±12,88 463,65±12,88 0,16 

Insulina sérica (μui/ml) 
AAC (μui/ml-1 h-1) 77,97±11,73 84,62±12,00 78,80±11,73 92,74±11,73a 0,29 

Fonte: DUARTE, 2022 
Legenda: FA – Feno de alfafa; PA – pré secado de alfafa; CA – cubo de alfafa; AP- alfafa peletizada. 

Letras minúsculas diferentes nas linhas diferem entre si pelo teste Tukey (p<0,05).  
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Gráfico 1. Gráfico da curva glicêmica (mg dL-1 h-1) de equinos recebendo dieta à base de alfafa conservada de 

diferentes formas. 

 

Fonte: DUARTE, 2022 

Legenda: FA – Feno de alfafa; PA – pré secado de alfafa; CA – cubo de alfafa; AP- alfafa peletizada. 

 

Gráfico 2. Gráfico da curva insulinêmica (μUI/mL-1 h-1) de equinos recebendo dieta a base de alfafa conservada 

de diferentes formas 

 

Fonte: DUARTE, 2022 
Legenda: FA – Feno de alfafa; PA – pré secado de alfafa; CA – cubo de alfafa; AP- alfafa peletizada. 

 

 

5.5 COMPORTAMENTO 

As avaliações de comportamento dos animais, no período de confinamento, mostraram 

diferenças entre os tratamentos, tanto na questão de comportamento ingestivo quanto a períodos 

de ócio (Tabela 10), e também dos comportamentos em pista coletiva (gráfico 4). Independente 

do tratamento o consumo de água diário não alterou-se. Os valores de consumo de água estão 

dispostos na Tabela 11. 
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Tabela 10. Frequência, em porcentagem, da demonstração de comportamentos pré-definidos durante confinamento 

(médias + erro padrão) de equinos recebendo dieta à base de alfafa conservada de diferentes formas. 

Variáveis (%) Tratamentos P valor 

FA PA CA AP 

Alimentação 37,53±2,08a 33,13±2,17ab 31,80±2,08b 21,95±2,08c 0,01 

Água 1,90±0,31 1,70±0,3  1,67±0,31 1,75±0,31 0,91 

Ócio 55,84±2,7c 60,32±2,77bc 62,76±2,7b 70,55±2,7a 0,01 

Defecação 0,46±0,18 0,37±0,20 0,55±0,18 0,56±0,18 0,84 

Urina 0,23±0,08 0,15±0,09 0,05±0,08 0,19±0,08 0,22 

Self-grooming 0,32±0,15 0,39±0,16 0,42±0,15 0,70±0,15 0,10 

Estereotipias 2,45±1,96 2,80±1,97 2,49±1,96 3,14±1,96 0,58 

Outros 1,28±0,50 1,43±0,53 0,27±0,50 1,16±0,50 0,19 

Fonte: DUARTE, 2022 

Legenda: FA – Feno de alfafa; PA – pré secado de alfafa; CA – cubo de alfafa; AP- alfafa peletizada. 

Letras minúscula diferentes nas linhas diferem entre si pelo teste Tukey (p<0,05).  

 

Gráfico 3. Média de tempo dedicado (%) para cada comportamento pré-definido durante confinamento de equinos 

recebendo dieta a base de alfafa conservada de diferentes formas. 

 

Fonte: DUARTE, 2022 

 

Tabela 11. Consumo de água diário em litros (médias + erro padrão) equinos recebendo dieta a base de alfafa 

conservada de diferentes formas. 

Variáveis (L) Tratamentos P valor 

FA PA CA AP 

Consumo de água 33,42±2,28      30,81±2,13     27,50±2,13    32,81±2,13      0,24 

Fonte: DUARTE, 2022 
Legenda: FA – Feno de alfafa; PA – pré secado de alfafa; CA – cubo de alfafa; AP- alfafa peletizada. 

Letras minúscula diferentes nas linhas diferem entre si pelo teste Tukey (p<0,05).  

 

No processo de mastigação é realizado de 60 a 80 movimentos por minuto, os mesmos 

são realizados em formato de oito. O tempo de mastigação influencia diretamente no consumo 

alimentar, visto que através desse processo os indivíduos diminuem o tamanho das partículas 

dos alimentos (CUNHA, 2012; CINTRA, 2016). Levando em consideração o processo 
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mastigatório é possível associar o maior tempo de alimentação ao feno devido a forma de 

apresentação do mesmo, com a forragem inteira, baixa umidade e dentro de redes, tornando o 

momento de busca por alimento mais frequente pela redução da disponibilidade de forragem 

através das redes. Segundo Loureiro (2013), as técnicas de enriquecimento ambiental alimentar 

buscam introduzir alterações nos períodos de alimentação, frequência alimentar, ócio e 

estereotipias através do fornecimento de novos alimentos e/ou alterando a forma como o 

alimento é disponibilizado.  

O resultado obtido corrobora ao estudo dos autores Correa et al. (2020), no qual 

concluíram que o uso de redes de feno (slow feeder) aumenta o tempo de ingestão de alimentos, 

diminuindo períodos de ócio e consequentemente melhorando o bem-estar animal. Já o PA, não 

foi observada diferença de busca por alimento quando comparado ao FA e ao CA, esse resultado 

observado pode estar associado ao volume de alimento ofertado, que em decorrência do teor de 

umidade teve seu volume em matéria natural aumentado quando comparado aos demais 

tratamentos, que também contribui para o aumento da mastigação. Ou seja, o tipo de alimento 

(ou a forma física) influencia diretamente no tempo de mastigação e consequentemente no 

tempo de ingestão (BRANDI; FURTADO, 2019), o que elucidaria a porcentagem (frequência) 

de consumo encontrada no tratamento AP.  

Para a variável ócio, o oposto foi observado, resultado que também pode estar atrelado 

a forma física e volume do alimento. Onde os equinos que apresentaram maior tempo de ócio 

foram os alimentados com pellet. Esse aumento do tempo de ócio pode estar relacionado 

processamento desse alimento, que por sua vez resultou em um menor volume. Em 

contrapartida, o tratamento que apresentou menor tempo de ócio, em comparação com o AP, 

foi o FA, devido ao uso de redes de feno e maior volume do alimento em questão. Quanto ao 

PA, não houve diferença (p>0,05) em comparação ao FA e CA, o mesmo representa o 

tratamento de maior volume físico, no qual os equinos demandavam de um maior período de 

tempo para o consumo total do alimento. Quanto ao CA, durante as avaliações foi possível notar 

maior manipulação do alimento em cubo, no qual os indivíduos ao apreender o alimento, 

utilizavam mais tempo na tentativa de desmancha-los, o que pode ter contribuído com que o 

próprio alimento provocasse o enriquecimento alimentar (figura 10).  

Segundo Loureiro (2013), existem dois tipos de enriquecimento ambiental, são eles o 

natural e comportamental. O natural é aquele que fornece aos animais maior aproximação com 

o ambiente natural, de forma que incluíam desafios na forma de obtenção de água e alimento, 

assim como o ambiente em geral. A metodologia de soltura durante os períodos de adaptação a 
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cada fase experimental tinha o intuito de reduzir o estresse causado pelo confinamento e 

possibilitar a visualização do resultado obtido na baia no ambiente coletivo dos animais, afim 

de possibilitar a atribuição dos resultados obtidos na realidade da equideocultura. 

 

Figura 10. Comportamento alimentar CA. 

 
Fonte: Duarte, 2022 

  

O comportamento dos animais em pista de areia coletiva foi expressado na tabela 12, 

sendo observada diferença no comportamento de ócio e estereotipias. 

 

Tabela 12. Frequência, em porcentagem, da demonstração de comportamentos pré-definidos durante período de 

socialização (médias + erro padrão) de equinos recebendo dieta à base de alfafa conservada de diferentes formas. 

Variáveis (%) Tratamentos P valor 

FA PA CA AP 

Ócio 36,69±9,90ab 36,79±10,03ab 46,37±9,90a 26,61±9,90b 0,02 

Interação positiva 6,45±2,11 6,49±2,18 6,05±2,11 5,65±2,11 0,97 

Interação negativa 4,44±1,35 1,20±1,43 1,21±1,35 2,02±1,35 0,16 

Self-grooming 1,21±1,11 1,54±1,18 3,23±1,11 3,23±1,11 0,37 

Estereotipias 16,93±8,33a 16,26±8,42ab 5,24±8,33b 14,92±8,33ab 0,05 

Outros 34,27±10,49 37,52±10,63 37,90±10,49 47,58±10,49 0,18 

Fonte: DUARTE, 2022. 

Legenda: FA – Feno de alfafa; PA – pré secado de alfafa; CA – cubo de alfafa; AP- alfafa peletizada. 

Letras minúscula diferentes nas linhas diferem entre si pelo teste Tukey (p≤0,05).  

 

 

 

 



51 
 

 
 

Gráfico 4. Média de tempo dedicado (%) para cada comportamento pré-definido durante período de socialização 

de equinos recebendo dieta a base de alfafa conservada de diferentes formas.  

 

Fonte: DUARTE, 2022 

 

Quanto ao comportamento em período de socialização, não houve diferença (p>0,05) 

para as variáveis interação positiva, interação negativa, self-grooming e outros, entretanto foi 

observado diferença (p≤0,05) para as variáveis ócio e estereotipias. Ao correlacionar o 

comportamento confinado com o comportamento em socialização é possível observar que os 

equinos alimentados com cubo de alfafa (CA) obtiveram a maior frequência de ócio em 

socialização, o que pode estar diretamente relacionado a forma de interação com o alimento 

quando em período de confinamento, contribuindo com indicio de que o formato físico do 

alimento contribuiu  como enriquecimento ambiental, além de que, em socialização foram os 

que menos demonstraram comportamentos estereotipados, quando comparado ao indivíduos 

alimentados com feno.  

O enriquecimento ambiental pode ser classificado como cognitivo, social, sensorial, 

alimentar e físico, de forma que o cognitivo visa oferecer ao animal desafios, utilizando-se 

normalmente recompensas. Segundo Vasconcelos et al. (2015), o enriquecimento ambiental 

sensorial tem como objetivo estimular os sentidos básicos dos animais, sobretudo a 

possibilidade de manipulação, apreensão do alimento, tal qual de aromas, cores e sons. Os 

tratamentos FA e PA, não demonstraram diferença (p>0,05) em comparação aos demais na 

variável ócio. Quanto a variável estereotipias, foi observada uma tendência (p≤0,05) para o 

tratamento FA quando comparado ao CA, contribuindo mais uma vez  como um indicio da ação 

de enriquecimento ambiental, que de acordo com recentes estudos, o aumento do 
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período/frequência alimentar e redução de comportamentos estereotipados, principalmente em 

baias, sofrem grande influência sobre o bem-estar animal, que por sua vez pode estar atrelado 

ao enriquecimento ambiental, como o uso de slow feeder (CORREA et al., 2020; OLIVEIRA 

et al., 2020). 

 

5.6 ANÁLISE DE CUSTO 

 Os valores foram obtidos através dos dados fornecidos pelo produtor, onde considerou-

se o custo por tonelada de matéria seca, além de custo de transporte dos produtos por carga 

fechada. Para o cálculo do custo de transporte foi considerado o valor de carga fechada em um 

raio de 100km, conforme a capacidade do caminhão de transporte. O custo dos produtos, em 

matéria natural foram obtidos diretamente com a empresa financiadora do experimento, 

conforme demonstrados na tabela 13. 

 

Tabela 13. Análise de custo dos produtos comercializados pelo produtor, considerando preço de tonelada por 

matéria seca e custo de transporte por kg de produto a cada 100km rodados. 

Produtos  Variáveis 

R$/Ton/

MN 

R$/Ton/MS R$/Transp./ 

100km 

Ton/MN/ 

Tranp. 

Ton/MS/ 

Transp. 

R$ Produto + 

transporte 

FA 2.500,00 1.683,20 800 10 8,8 25.000,00 

PA 1.100,00 1.226,40 800 14 6,0 15.400,00 

CA 3.000,00 1.667,10 800 14 12,1 42.000,00 

AP 3.500,00 1.690,10 800 14 12,5 49.000,00 

Fonte: DUARTE, 2022 

Legenda: FA – Feno de alfafa; PA – pré secado de alfafa; CA – cubo de alfafa; AP- alfafa peletizada. 

 

Por não se tratar de commodities, ou seja, não possuindo preços base divulgados em 

veículos específicos, os valores para se comparar esses produtos foram obtidos através dos 

dados fornecidos pelo próprio produtor, obtidos de duas localidades diferentes, sendo elas 

localizadas no estado de Paraná e Minas Gerais. Ao aplicar os preceitos da Teoria Econômica 

ao contexto deste estudo, pode-se interpretar que uma curva de diferença é aquela que não 

demonstra o mesmo desempenho ao animal (neste caso, digestibilidade e comportamento), 

quando ofertada dietas com alimentos conservados de formas diferentes. Quanto a 

digestibilidade, foi possível observar que os tratamentos FA e PA obtiveram resultados 

superiores aos demais tratamentos, além apresentarem menor custo por tonelada, não obstante, 

o que pode proporcionar diferenças discrepantes nos valores de obtenção dos produtos é o 

transporte, visto que o mesmo é calculado sobre o peso de matéria natural. Todavia, na 

alimentação de equinos a forragem de alfafa normalmente não é utilizada como única fonte de 

alimento, como visto no presente trabalho. Tendo isso em vista, ao analisar os resultados 
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obtidos nas observações de comportamento, o cubo de alfafa poderia contribuir 

significativamente na alimentação e também no bem-estar de equinos, principalmente os 

estabulados (LOUREIRO, 2013).  

Correlacionando os valores obtidos de digestibilidade com os valores de obtenção dos 

produtos, tanto o feno quanto o pré-secado apresentaram 4,56%±1,32 de digestibilidade 

aparente de matéria seca superior aos demais produtos, o pré-secado no entanto proporcionou 

o menor custos de aquisição, toda via em transporte por carga fechada o mesmo representa 

menos de metade da carga suportada pelo cubo e pellet, o que pode ser desfavorável para 

grandes propriedades devido ao custo atrelado ao volume em matéria seca necessário. Para 

propriedades médias, o pré-secado pode ser favorável principalmente por possuir melhor 

digestibilidade, a facilidade no armazenamento e distribuição em piquetes comparada aos 

demais alimentos. Considerando o custo por tonelada de matéria seca, o cubo de alfafa 

apresentou-se como uma alternativa para reduzir o estresse de animais, principalmente em 

confinamento (estábulos), cujo custo de tonelada por matéria seca é menor do que o próprio 

feno. Além do custo reduzido, também conta com redução do desperdício de folha, otimização 

do transporte e armazenamento, além de proporcionar enriquecimento ambiental. 

 

7. CONCLUSÃO 

O presente estudo indica que a alimentação de equinos com diferentes formas de conservação 

de alfafa (Medicago sativa L.), altera a digestibilidade dos alimentos, parâmetros fecais e 

influencia o comportamento, além de apresentar diferentes custos para aquisição dos alimentos. 

 

8. IMPLICAÇÕES 

Os resultados do presente estudo são promissores visto poder colaborar para uma 

melhor produtividade de criação, redução de mão-de-obra e/ou custos com transporte e 

armazenagem dos alimentos, reconhecendo o risco de aceitabilidade por parte dos indivíduos, 

além de apresentar diferentes alternativas de oferta de forragem, auxiliando na manutenção da 

saúde dos cavalos, consequentemente possibilitando uma melhora no bem-estar, principalmente 

de cavalos estabulados.  

Cada método de conservação apresenta vantagens e desvantagens entre eles. Uma 

importante vantagem do feno e o pré-secado é que possuem maior proximidade com o tempo 

de consumo alimentar natural dos cavalos, em contrapartida o feno durante o transporte e o 

fornecimento tende a gerar grande desperdício das folhas, enquanto o pré-secado apresenta 

menor durabilidade após abertura do silo. Já o alimento peletizado apresenta facilidade no 



54 
 

 
 

transporte e armazenamento, contudo possui o maior custo de aquisição, e não contém 

comprimento de fibra efetiva, o que para equinos é de grande importância para a saúde 

digestiva, podendo desencadear problemas clínicos. Na conservação na forma de cubo, além de 

conter fibra efetiva, é de fácil transporte, armazenagem, aceitabilidade, além de proporcionar 

um maior tempo de manipulação do alimento, contribuindo para melhor bem-estar, reduzindo 

estereotipias e atuando como enriquecimento ambiental.  

Para fins acadêmico-científico, conseguimos provar que o método de conservação da 

forragem causa alterações metabólicos, nutricionais e comportamentais na espécie, além do 

valor de custo variar de acordo com os diferentes tipos de alimento. Os resultados de 

digestibilidade aparente total, principalmente de matéria seca, são de importância tanto para 

melhor produtividade da criação quanto para o meio científico. Todos os métodos utilizados no 

presente estudo se mostraram seguros, não havendo problemas clínicos ligados a alimentação 

durante o período experimental 
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