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“Há uma força motriz mais 

poderosa que o vapor, a eletricidade 

e a energia atômica: a vontade” 
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RESUMO 

BASTOS, F. L.. Avaliação de diferentes volumosos em dietas de equinos. 2021. 81 f. 

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

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

O uso de diferentes fontes de volumosos na criação de equinos é uma realidade no Brasil. 

Mais de 700 mil ha são cultivados anualmente somente para a produção de volumosos 

para equinos, contudo, pouco se sabe dos efeitos dessas variedades na saúde digestiva dos 

animais. O estudo tem como objetivo avaliar diferentes volumosos usados na alimentação 

equina. O experimento foi conduzido no Laboratório de Saúde Digestiva e Desempenho 

de Equinos (LabEqui) USP/FMVZ. O delineamento experimental utilizado foi o 

quadrado latino duplo 3 x 3, com fatorial 3 x 2 sendo a unidade experimental o animal 

dentro de cada período experimental. Foram utilizados seis cavalos Pôneis da raça Mini 

Horse, machos, castrados, com idade aproximada de nove anos e peso corporal médio de 

150±30 kg. Os cavalos foram alojados em baias individuais e divididos em três grupos, 

silagem de milho + concentrado 1, feno + concentrado 2 e pré secado de gramínea + 

concentrado 3, com e sem a presença de adsorvente de micotoxina (dois gramas/animal 

dia). A dieta foi formulada conforme a exigência nutricional diária para equinos em 

manutenção de 1,75% do peso corpóreo em matéria seca, sendo 1,05% de volumoso e 

0,70% proveniente do concentrado, água e sal mineral ad libitum. Foram avaliados o 

comportamento alimentar, digestibilidade aparente, ultrassonografia de alça intestinal, 

parâmetros hepáticos, resposta glicêmica e insulinêmica, ácidos graxos de cadeia curta 

(AGCC), pH fecal e imunoglobulina A (IgA). Foi observado diferença (P<0,05) para as 

seguintes variáveis: comportamento alimentar, com o tratamento de silagem de milho 

apresentado maiores tempos de ócio (77,74 %) e menor tempo de alimentação (23,62  %), 

os coeficientes de digestibilidade aparente do feno apresentaram maiores médias para 

FDN (72,79 %) e não tendo diferença na digestibilidade de FB do pré secado (57,82 %; 

60,63 %), para MM a silagem de milho obteve maior digestibilidade (62,52 %) que os 

demais tratamentos, a ultrassonografia demonstrou interação tratamento*adsorvente, 

tendo os animais que recebiam silagem sem adsorvente a maior média (2,41 mm), para 

os parâmetros hepáticos, houve maiores concentrações de globulinas para silagem sem 

adsorvente de micotoxina (4,88 g/dL), a resposta glicêmica da silagem de milho sem 

adsorvente apresentou menor área a baixo da curva (419,42 mg/dL), no entanto,  a curva 



 
 

insulinêmica do feno com adsorvente obteve a maior área (923,58 µUI/mL), o pH do 

tratamento de feno (6,48) foi menor que os demais tratamentos independente da inclusão 

do adsorvente. Para a variável IgA, a silagem com adição de adsorvente apresentou 

maiores médias (666,53 µg/g) quando comparado aos demais tratamentos. O feno e pré 

secado de gramínea mesmo quando utilizado em dietas equivalentes em amido com a 

silagem de milho, apresentou menor inflamação digestiva sendo os volumosos mais 

seguros para alimentação de equinos demostrando promover melhor saúde e desempenho 

digestivo dos cavalos. 

 

Palavras-chave: Feno. Saúde digestiva. Silagem de milho. Pré secado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

BASTOS, F. L.. Evaluation of different roughage in equine diets. 2021. 81 f. Dissertação 

(Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2018. 

The use of different roughage in equine breeding is a reality in Brazil. More than 700 

thousand hectares are grown annually only for the production of roughage for horses, but 

little is known about the effects of these varieties on the digestive health of animals. the 

study has as objective to evaluate different roughages used in equine feeding. The 

experiment was be conducted at the USP/ FMVZ Digestive Health and Performance 

Horse Laboratory (LabEqui). Six gelding Mini Horse ponies, with aproximately nine 

years old and with a body weight average 150 ± 30kg will be used. The horses were 

housed in individual stalls and divided three groups, corn silage + concentrate 1, hay + 

concentrate 2 and grass haylage + concentrate 3, with and without the presence of 

mycotoxin adsorbent (two grams/animal day). The diet was formulated according to the 

daily nutritional requirement for horses in maintenance 1.75% of body weight in dry 

matter, with 1.05% of roughage and 0.70% coming from the concentrate, featuring a 

roughage:concentrate ratio 60:40, water and mineral salt ad libitum. Were evaluated 

feeding behavior, apparent digestibility, intestinal loop ultrasonography, liver parameters, 

glycemic and insulinemic response, short-chain fatty acids (SCFA), fecal pH and 

immunoglobulin A (IgA). Difference (P<0.05) was observed: feeding behavior with the 

corn silage treatment presented longer idle times (77.74 %) and shorter feeding time 

(23.62 %), the apparent digestibility coefficients of the hay presented higher averages for 

NDF (72.79 %) and with no difference in the pre-dried FB digestibility (57.82 %; 60.63 

%), for MM corn silage had higher digestibility (62.52 %) than the other treatments, 

ultrasonography showed interaction treatment*adsorbent, with animals receiving silage 

without adsorbent the highest mean (2.41 mm), for liver parameters, there were higher 

concentrations of globulins for silage without mycotoxin adsorbent (4.88 g/dL ), the 

glycemic response of silage of corn without adsorbent had the smallest area (419.42 

mg/dL), however, the insulinemic curve of hay with adsorbent had the largest area under 

the curve (923.58 µUI/mL), pH of the hay treatment (6.48) was lower than other 

treatments regardless of the inclusion of ads orvent. The variable IgA, silage with addition 



 
 

of adsorbent had higher means (666.53 µg/g) when compared to the other treatments. Hay 

and grass haylage, even when used in diets equivalent in starch with corn silage, showed 

less digestive inflammation, being safer roughage for equine feeding, demonstrating to 

promote better health and digestive performance in horses. 

Keywords: Hay. Digestive Health. Corne silage. Haylage.  
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1- INTRODUÇÃO  

A população mundial de equinos é de aproximadamente 59.143.839 cabeças, os 

maiores rebanhos estão localizados nos seguintes países: Estados Unidos 10.479.246 

cabeças, México 6.385.102 cabeças, Brasil 5.751.798 cabeças, China 3.438.788 cabeças, 

Argentina 2.611.240 cabeças (FAO, 2018). 

O cavalo continua sendo decisivo para o desenvolvimento de atividades pecuárias 

e agrícolas na grande maioria das propriedades produtivas nacionais. A indústria do 

cavalo cresceu quase 12% ao ano nos últimos 10 anos, em 2006 eram R$7,5 bilhões a 

atividade hoje movimenta anualmente R$ 16,15 bilhões e gera 610 mil empregos diretos 

e 2.430 mil empregos indiretos, sendo responsável assim, por 3 milhões de postos de 

trabalho (LIMA e CINTRA, 2016) 

É indispensável o uso de alimentos volumosos na criação de equinos, visto que o 

cavalo é um animal herbívoro, sendo esses alimentos podendo ser fornecidos na forma in 

natura ou após algum processo de conservação como a fenação, pré-secagem ou a 

ensilagem. Entretanto a escolha de um volumosos adequado é importante e deve ser feita 

avaliando a qualidade nutricional, microbiológica e a presença de fatores antinuticionais 

(ROBERTO, et al. 2011).  

A produção de forragens de elevado valor nutritivo de formas conservadas através 

de processos de conservação, é de suma importância na produção de equinos. As dietas 

para cavalos podem ser produzidas a partir de ingredientes disponíveis no local (NRC, 

2007),  no entanto a qualidade da forragem é essencial no manejo equilibrado, com 

suprimento de nutrientes com elevado valor biologico e com estabilidade de produção 

durante todo o ano (DOMINGUES, 2009). 

Em qualquer sistema de produção animal a boa qualidade dos alimentos que 

compõem a ração é de grande importância na busca da eficiência aliado a maior 
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rentabilidade financeira, destaca-se que, os gastos com alimentação animal representam 

a maior parte dos custos de produção (CABRAL et al., 2019). 

Diante disso, o emprego de tecnologia adequada na produção de alimentos é fator 

primordial. Especialmente as forragens conservadas podem ter seu valor alimentício 

bastante alterado em razão dos procedimentos adotados para a sua produção e 

conservação, e dos fenômenos bioquímicos e microbiológicos que ocorrem no processo, 

que no qual dificilmente melhora seu valor nutritivo, só o mantem. Em geral, a resposta 

do animal à forragens fermentadas, é dependente do padrão de fermentação que por sua 

vez afeta a forma e a concentração dos nutrientes e a ingestão. Da mesma forma, as 

alterações que ocorrem durante o recolhimento e armazenamento, exercem influência 

marcante na composição química, ingestão e digestibilidade desse volumosos  (JOBIM, 

et al., 2007). 

Nos últimos anos, tem-se buscado investigar as dietas dos animais com relação a 

qualidade sanitária, com o intuito de aumentar a produtividade e melhorar a qualidade de 

vida, tais como, estudar os principais microrganismos e seus compostos formados (ácidos 

indesejáveis e micotoxinas), que se desenvolvem nas forragens e grãos e que 

consequentemente, prejudicam o desempenho animal, a qualidade de seus derivados e 

por fim trazem sérios prejuízos econômicos (JOBIM et al., 2001). 

Mesmo com a armazenagem correta dos alimentos conservados, os mesmos 

possuem condições favoráveis para a proliferação de fungos, principalmente silagens e 

pré-secados devido a maior porcentagem de água presente, e consequentemente a 

produção de micotoxinas. As condições de limpeza dos maquinários durante a colheita e 

dos locais de armazenagem ainda no campo, são de extrema importância para a prevenção 

do aparecimento de fungos. (SOARES et al., 2017). 
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O uso de volumosos conservados na alimentação de equinos, seja na forma de 

fenos, silagens ou pré-secados, deve compreender a fisiologia do cavalo, a presença de 

uma microbiota intestinal ativa e as características de consumo desses animais, 

considerando no estabelecimento do manejo a sua anatomia peculiar e as necessidades 

diárias de atividade e relacionamento grupal (DOMINGUES, 2009). 

A silagem de milho, por seu preço mais atrativo, vem sendo usada amplamente 

como estratégia nutricional para essa espécie, elas podem causar distúrbios digestivos 

agudos ou crônicos nesses animais se não forem produzidas e gerenciadas 

adequadamente, principalmente em climas tropicais (COSTA et al.,2019). O XIV Fórum 

de Gastroenterologia Equina, realizado na Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), determinou em assembleia, que o uso de silagem de milho não deve ser 

recomendado para equinos, e quando em caso extremo de uso, deve-se realizar uma 

prescrição informando os riscos que podem ser acometidos.  

 

 

2- HIPÓTESE  

O uso de volumosos conservados por diferentes métodos com adição de 

adsorvente de micotoxinas e com elevadas concentrações de amido, na alimentação de 

equinos, interfere na saúde e desempenho digestivo.  
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3- OBJETIVOS 

3.1- OBJETIVO GERAL 

Avaliar o efeito de diferentes volumosos conservados com ou sem adição de 

adsorvente de micotoxinas e com elevadas concentrações de amido, na composição de 

dieta de equinos sobre a saúde e desempenho digestivo de cavalos. 

 

3.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Comportamento alimentar  

• Digestibilidade aparente total 

• Parâmetros de inflamação digestiva  

• Parâmetros hepáticos  

• Ácidos graxos de cadeia curta, ácido lático e pH das fezes  

• Resposta glicêmica e insulinêmica 

 

 

 

4- REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

4.5 - FISIOLOGIA DA DIGESTÃO 

Os cavalos são animais herbivoros, podendo ter sua alimentação exclusivamente 

de volumosos, sendo estes caracterizados por: elevados valores de FDN e FDA, baixa 

proteína e baixa digestibilidade quando comprados com os concentrados (KHOLIF et al., 

2014), sendo de extrema importância para a manutenção dos diversos dos 

microrganismos ali presentes, pois degradam as fibras pela fermentação cecal e 

microbiana do cólon para atender às demandas de energia consequentemente a saúde 

digestiva dos cavalos (O'CONNOR-ROBISON et al., 2007). 
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Equinos tem por carcteristica o pastejo contínuo e em seu habitat natural chegam 

a mastigar 75% do dia, o que permite inferir que a mastigação produz prazer nesta espécie. 

Caso contrário, o equino evitaria este ato, minimizando o tempo de mastigação, como 

ocorre em casos de enfermidades ou restrição do ambiente natural (ALVES, 2004). 

Cavalos estabulados com livre acesso à forragem apresentam os mesmos hábitos 

alimentares e correspondem de 10 a 16 horas por dia para a injestão de volumosos, com 

duração de duas a três horas para cada refeição, separadas por intervalos de 30 minutos 

em média, caracterizados por períodos de descanso, injestão de água e outras atividades 

sociais (ZANINE et al., 2006). 

 A caracterização anatômica e fisiológica bastante específica dos equinos os 

diferencia de outros monogástricos. Além de possuírem mastigação eficiente, taxa rápida 

de passagem gástrica, digestão enzimática no intestino delgado e ação microbiana intensa 

no intestino grosso (MEYER, 1995). 

Na boca é onde começa o processo digestivo; os lábios, língua e dentes 

apreendem, trituram e alteram a forma física do alimento, facilitando a mistura com os 

sucos digestivos (FRAPE, 2004). O lábio superior possui mobilidade e sensibilidade para 

colocar a forragem entre os dentes, uma vez que devem ser reduzidos em partículas de 

até 2 mm de comprimento para garantir a deglutição de forma correta (PILLINER, 1999). 

A mastigação estimula as glândulas salivares parótida, sublingual e submaxilar, 

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

1999), sendo um excelente lubrificante, no qual liberam cerca de 50 mEq/L de 

bicarbonato e cloreto de sódio com alto poder tampão da digesta. Os equinos possuem 

baixas quantidades de α-amilase na saliva, com pouco impacto na digestão do amido 

(GEOR, 2010).  

A classificação mais utilizada para diferenciar os carboidratos vegetais é dividida 
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em dois grupos: os fibrosos e os não fibrosos, os fibrosos compreendem de celulose e 

hemicelulose tento ligaçoes beta, que em conjunto representam em sua maior parte parede 

celular das forragens, lentamente fermentáveis. Os carboidratos não fibrosos são 

constituídos por: amido, monossacarídeos, dissacarídeos, oligossacarídeos, frutanas, β- 

glucanas, galactanas e pectinas em sua maioria de liagaçoes alfa, cuja possuem 

fermentação  rápida e completa (VAN SOEST, 1994; HOFFMAN et al., 2001). 

De forma geral, esses compostos constituem em média 70% da proporção da dieta 

dos equinos e faz-se necessário um equilíbrio entre as fontes estruturais e não estruturais, 

sendo a principal via metabólica liberadora de energia, que contruibui de forma direta, 

sendo a maior fonte de energeia para atender a demanda dos equinos. Os hidrolisáveis 

incluem as hexoses, dissacarídeos, oligossacarídeos e amido não resistente à hidrólise 

enzimática, enquanto que os fermentáveis incluem fibras solúveis, amido resistente á 

hidrólise enzimática, hemicelulose, celulose e lignocelulose (HOFFMAN, 2009). 

O amido é o carboidratos mais ultilizado, como principal fonte de energia na 

nutrição animal, sua digestão ocorre no intestino delgado, no entanto, a capacidade 

enzimática dos equinos é limitada, devido à baixa secreção de amilase comparado a outras 

espécies (JULLIAND, 2006) . 

As recomendações para o consumo seguro de amido por refeição baseiam-se nas 

referências de digestibilidade do amido pré-cecal, que na maioria dos casos depende da 

fonte do amido (DE FOMBELLE et al., 2004) e nas formas de processamento dos grãos 

dos cereais (HYMOLLER et al., 2012). Macon et al. (2021) recomendam um 

fornecimento máximo de 1 g de amido kg _1 de peso por refeição para evitar distúrbios 

gastrointestinais. Nesses casos, a rápida fermentação do carboidrato pode elevar a 

população de bactérias amilolíticas e ocorrer a produção excessiva de ácido lático, 

causando a queda do pH e a proporção de bactérias celulolíticas (JULLIAND et al., 2001). 
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Esse processo desequilibra as populações microbianas podendo causar diversos 

problemas de ordem digestiva (DALY et al., 2012). 

A população microbiano intestinal dos equinos é bastante rica e é responsavel por 

grande parte de seu processo de digestão. Daly (2012) classifica as principais bactérias 

presentes no ceco e cólon em celulolíticas, proteolítica, bactérias consumidoras de lactato 

e glicolíticas. As amilolíticas, principalmente Lacobacillus e Streptococcus digerem 

carboidratos que escapam à digestão enzimática no intestino delgado. Koike et al (2000) 

encontraram no ceco de cavalos bactérias celulolíticas principalmente de cepas 

específicas de Ruminococcus flavefaciens, Ruminococcus albus e Fibrobacter 

Succinogenes. De Fombelle et al. (2003) desmonstraram a presença de bactérias 

celulolíticas e utilizadoras de lactato em menores quantidades no ceco do que em outras 

partes do aparelho digestivo, sugerindo uma menor exposição da camara fermentativa a 

carboidratos rapidamente fermentáveis. 

Segundo o NRC (2007) os ácidos graxos de cadeia curta produzidos no intestino 

posterior dos cavalos podem suprir em grande parte a demanda energética de 

manutenção, pelo consumo de forragens de qualidade, no entanto, cavalos em atividade 

física necessitam de suplementação energetica da dieta,  feito em sua maioria através de 

adição de grãos de cereais que possuem grandes quantidades de amido. Dietas com maior 

proporção de volumoso rico em celulose e hemicelulose aumentam a produção de acetato, 

em relação ao propionato e butirato (MOORE-COYLE et al., 2000). Contudo, dietas ricas 

em carboidratos rapidamente fermentaveis tendem a aumentar a produção de propionato 

e lactato (SANTOS et al., 2009). 

Os ácidos láticos são produzidos durante a degradação dos carboidratos pelas 

bactérias em condições normais. No entanto, em condições de queda do pH intestinal, as 

propionobactérias são inativadas e ocorre uma prevalência das bacterias amilolíticas, 
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elevando a produção do ácido lático a uma taxa maior que sua utilização, tendo o 

acúmulo, com consequentes quadros de acidose metabólica em cavalos (SWENSON et 

al., 1996). 

Hoffman (2009) afirma que parte do ácido lático produzido no intestino é 

absorvida, com potencial de alterar seus níveis plasmáticos, no entanto, quando presente 

no ceco e cólon reduz o pH do ambiente, ocasionando a morte de bactérias gram negativas 

e aumento de bactérias gram positivas como os Lactobacillus spp. e Streptococcus spp., 

tendo predisposição da ocorrência de endotoxemias e laminites (BERG et al., 2013). A 

regulação do pH do lúmen intestinal é um dos mais importantes mecanismos de 

manutenção da função normal do intestino grosso (ARGENZIO, 1996). 

 

4.1 - SILAGEM  

A Silagem é o produto resultante da fermentação anaeróbica de forragens, com 

intuito de conservar o alimento, ou o excedente do mesmo, para utilização nos períodos 

de escassez. Esse método envolve baixo nível de tecnificação e é simples e eficiente, 

contudo, seu processo necessita de alguns cuidados, tendo em vista a preservação, e nunca 

a melhora do valor nutritivo do material ensilado (AMIN e DE PAULA, 2009). 

A produção de silagem não pode ser encarada como apenas o processo a partir da 

colheita da forragem, é imprescindível para se obter um produto de qualidade, que as 

etapas que precedem a ensilagem não sejam negligenciadas, por tanto, é fundamental a 

preparação do solo, como também a escolha forrageira, passando pelo plantio, colheita 

até chegar ao processo de ensilagem. Paralelamente, fatores como, a maneira que é 

realizada a desensilagem, avanço diário no painel do silo e o modo como esse alimento é 

fornecido, também influenciam na qualidade da silagem que será ingerida pelos animais 

(ALLEN et al., 2003). No processo de ensilagem pode haver perdas potenciais de 14%, 
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sendo na colheita de 1 a 5%, na fase fermentativa de 1 a 3 %, por fermentação aeróbia de 

2 a 5% e na superfície e cocho de alimentação de 0 a 5 % (NUMMER FILHO, 2001). 

Quando tratamos do processo em si, este método de conservação é dividido em 

quatro principais fases: fase aeróbica, ou seja, quando ainda há presença de oxigênio, fase 

de fermentação, fase de estabilidade do silo e fase de abertura, cada uma com sua 

particularidade, mas que não podem ser avaliadas separada uma das outras, interferindo 

no resultado final do produto (PEREIRA et al., 2017).  

Na fase fermentativa os carboidratos solúveis em água da forragem, são 

fermentados por bactérias anaeróbicas que tem como principal função, produção de do 

ácido lático (MUCK, 2010). Para que haja produção de ácido láctico suficiente para a 

queda do pH, o teor de matéria seca  da massa ensilada deve estar em torno 30%, 

aumentam as concentrações de íons de hidrogênio, fazendo com que o crescimento 

microbiano indesejável seja inibido (WILKINSON e RINNE, 2018). De acordo com 

Spörndly e colaboradores (2003), para que a silagem seja apropriada, a forragem deve 

apresentar matéria seca entre 28 e 40 %, e pH variando entre 3,6 a 4,2, para que a 

conservação seja efetiva. 

Visando manter a qualidade nutritiva do material ensilado, após a abertura, é de 

extrema importância que as fases anteriores não tenha sido negligenciadas, caso a 

compactação tenha sido realizada inadequada, consequentemente, ocorre o aumento 

considerável dos poros da silagem, ocasionando a infiltração do ar quando o painel está 

exposto, como consequência, perda do valor nutricional (JOBIM et al., 2007). Portanto, 

a fim de diminuir a taxa de deterioração aeróbica da silagem durante a fase de 

desensilagem, é necessário atentar-se para as condições climáticas de cada região. A 

maior parte do Brasil apresenta clima tropical, que aumenta a deterioração da silagem 

devido a proliferação de microrganismos que aumentam o pH e aceleram a degradação, 
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nessas condições recomenda-se a retirada mínima de 25 a 30 cm/dia em silo tipo 

trincheira ou superfície (BERNARDES e ADESOGAN, 2012).  

Em relação as espécies mais utilizadas para produção de silagem no Brasil, temos 

como exemplos, a Cana-de-açúcar (Saccharum officinarum), o Sorgo (Sorghum bicolor), 

o Capim elefante (Pennisetum purpureum, Schum), o Milho (Zea mays), cultura mais 

utilizada no processo de ensilagem, e em menor escala os capins tropicais (VIANA et al., 

2012). 

Apesar de variadas espécies de plantas serem utilizadas para a prática de 

ensilagem, as gramíneas são as mais indicadas para os equinos. No entanto, apresentam 

baixo teor de carboidratos solúveis, possuindo limitações neste processo, além disso, o 

excesso de umidade, quando cortadas no ponto ideal, proporcionam a multiplicação de 

bactérias indesejáveis e, por consequência, produção de efluentes, prejudicando 

qualitativamente o processo fermentativo, fazendo-se necessário o uso de aditivos (LIMA 

JUNIOR et al., 2014). 

A silagem feita de gramíneas não graníferas, fornecida aos equinos na estiagem, 

permite que os rebanhos entrem no período chuvoso com bom escore corporal, sem 

perdas na curva de crescimento, reduzindo assim, os custos de produção. Nesse contexto, 

pesquisas que visam aperfeiçoar o potencial de espécies de gramíneas forrageiras de alta 

produtividade de massa, são necessárias, principalmente no Brasil, que apresenta clima 

tropical, favorável ao bom desempenho dessas forrageiras (FERNANDES et al., 2016). 

O uso de silagens para cavalos, ainda levanta suspeita como causadoras potenciais 

de problemas neurológicos, seja pela falta de conhecimento na confecção ou escolha 

errada do volumosos a ser ensilado, apresentando constante aparecimento de fungos e 

potencialmente contaminação por micotoxinas (DOMINGUES, 2009). 
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A silagem quando apresentam altos níveis de amido, são contestáveis para 

alimentação equina, pois, as recomendações para o consumo seguro de amido por refeição 

baseiam-se nas referências de digestibilidade do amido pré-cecal, que na maioria dos 

casos depende da fonte do amido (DE FOMBELLE et al., 2004) e nas formas de 

processamento dos grãos dos cereais (HYMOLLER et al., 2012). Segundo Macon et al. 

(2021) recomendam um fornecimento máximo de 1 g de amido kg _1 de peso por refeição 

para evitar distúrbios gastrointestinais. agudos, como, cólica fermentativa e crônico a 

ponto de desenvolver laminite e/ou síndrome metabólica de resistência à insulina. 

 

4.2 - FENO 

O feno, obtido através do processo de fenação, certamente, é o método de 

conservação mais utilizado na alimentação de equinos, uma vez que, apresenta boa 

qualidade nutricional e facilidade de manejo (HARRIS, 2017). 

A fenação é uma técnica empregada na alimentação animal, que visa a 

conservação de forragem por meio da desidratação do alimento, sem que haja perdas de 

qualidade do material conservado, possibilitando o armazenamento por longos períodos, 

garantindo quantidade e qualidade nutricional ao longo de um ciclo produtivo. O 

princípio da conservação é baseado na desidratação e assim redução da atividade de água 

(REIS, 2001). 

Existe uma gama de variedades de forrageiras, comumente conservadas via 

fenação. Porém, é preciso atentar-se ao fato de que espécies diferentes, apresentam 

características bromatológicas distintas. Além do que, o tempo de crescimento, exigência 

de nutrientes do solo, ponto ótimo de luminosidade, umidade e ventilação são diferentes 

na grande maioria das vezes, influenciando no momento de corte, tempo de exposição 

para desidratação e enfardamento. Considerando as características de interesse para um 



29 
 

bom feno, gramíneas do gênero Cynodon (como Tifton e Coast-cross) são 

frequentemente, mais utilizadas (GOMES, 2015), no geral, gramíneas do gênero 

Cynodon, atingem até 25.000 kg-1 há-1 ano em MS, (FAGUNDES et. al., 2012). 

O processo de produção de feno deve ser estratégico, pois o planejamento é 

fundamental para garantir produtividade e qualidade ao produto final. Quando qualquer 

das etapas de produção é negligenciada, o resultado final está sujeito a perdas 

irreversíveis, causando diminuição no valor nutricional e consequentemente comercial do 

volumoso conservado (ROTZ e SHINNERS, 2007).  

Primordialmente, devemos escolher a espécie forrageira que melhor se adeque ao 

processo de fenação, da mesma forma, decidir o momento ideal para plantio e colheita, 

pois fatores climáticos ou produtivos devem ser previstos e controlados o máximo 

possível, para que o processo seja realizado de maneira adequada, vale ressaltar que, à 

produção de massa (Kg de MS-1 ha) está diretamente relacionada ao tamanho da área e 

tipo de solo, influenciando na composição bromatológica e sua capacidade de fixar e 

disponibilizar nutrientes. Além disso, a escolha da área destinada ao armazenamento é 

importantíssima, para que se mantenha a qualidade do feno, nem tão pouco ocorra perdas 

por deterioração (MUFATTO et al., 2016).   

 Por maior que seja a adequação de algumas espécies ao clima tropical, os 

cuidados devem ser redobrados quanto ao “ponto” de corte da forrageira. Pois diferentes 

gêneros e/ou espécies, apresentam pontos de corte distintos entre si, o tempo de 

crescimento e maturação naturalmente diferem. O corte precoce pode ocasionar no 

excesso de água e consequentemente menor produção por área, por outro lado, quando o 

corte ultrapassa o ponto, aumenta-se o deposito de celulose, hemicelulose e, 

principalmente, lignina na estrutura da parede vegetal, tornando cada vez mais, o 

conteúdo indigestível para o animal (MINSON, 1971). 



30 
 

Logo que estabelecido o dia propício para o corte e processo de secagem da 

forragem, a massa deve ser exposta ao ambiente para a etapa de desidratação no campo 

ou em galpões. Deve-se considerar que, de 2 a 3 horas após o corte os estômatos da planta 

ainda estão abertos, em processo respiratório, ou seja, consumindo nutrientes, 

principalmente carboidratos, o que está relacionado à queda no valor nutricional do feno 

em relação a forragem in natura (REIS, 2001).  

Em seguida, é importante realizar o revolvimento do material, que tem o intuito 

de acelerar o processo e evitar perdas desnecessárias, pois aumenta a superfície de contato 

com a luminosidade e proporciona maior ventilação. Este momento é responsável por até 

30% da desidratação total. Posteriormente, os estômatos se fecham e cessando os 

processos respiratórios, reduzindo também a taxa de desidratação que chega a atingir 20% 

da perda total. Por fim, após a fase de revolvimento (mecanizado ou não) a matéria deve 

atingir de 15 – 18% de umidade garantindo teor satisfatório de matéria seca, ideais para 

conservação (EVANGELISTA, 2011). Saliente-se ainda que, durante os períodos 

noturnos deve ser feito o “enleiramento” do material, reduzindo a superfície de contato 

da massa com o orvalho, evitando assim, a reidratação da forrageira (JONES e HARRIS, 

1979).  

Após concluído o processo de desidratação, a massa deve ser colhida e enfardada 

seguindo para o armazenamento, esta etapa deve ser planejada a fim de evitar atrasos, já 

que estes podem expor a forrageira às condições climáticas não previstas e alterar o teor 

de água da matéria (EVANGELISTA e LIMA, 2013). Além disso, em determinadas 

espécies como, por exemplo, a Alfafa (Medicago sativa), deve-se evitar a manipulação 

excessiva e consequente perda de folhas, já que apresenta a maior concentração de 

nutrientes digestíveis. 
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No momento de prensar o material é imprescindível que haja padrão e regulação 

do maquinário utilizado. Se todo o processo for realizado de forma a garantir 

uniformidade do feno produzido, a calibração do maquinário enfardador permite fardos 

de peso aproximado e padrão de produção. Prensas convencionais ou prensas-

enfardadoras podem ser utilizadas e determinam a densidade do bloco, permitindo maior 

organização durante o armazenamento (BONILHA, 1994).  

Para ser armazenado, o feno deve conter no máximo 18% de umidade, casos de 

maior umidade combinados a elevadas temperaturas podem proporcionar um ambiente 

fermentativo, consequentemente, desenvolvendo microrganismos, como fungos, 

prejudiciais a espécie consumidora. O galpão de armazenamento deve permitir boa 

ventilação, umidade relativa do ar baixa e não incidir luz solar. A utilização de paletes 

permite a circulação de ar e evita contato com a umidade, bem como a formação de 

corredores entre as pilhas formadas (EVANGELISTA e LIMA, 2013). 

Geralmente os fenos são classificados em tipo A, B e C, nutricionalmente 

escalonando de A (melhor qualidade), B (intermediário) e C (menor qualidade) (Pedreira, 

2005), além disso, para bovinos, já existe uma certificação quanto ao percentual de 

nutrientes ideais para a espécie, contudo, essa escala ainda não foi desenvolvida para 

equinos. 

A utilização de feno na produção equestre é de suma importância quando 

considerada a especificidade da produção e a seletividade do animal. A alternância de 

espécies de interesse na criação equestre simultânea na mesma área de produção apresenta 

um entrave quando não planejada. Por mais que seja um processo simples, deve-se levar 

em conta, diversos fatores das fazes de fenação para obter-se sucessotendo assim um 

material de boa qualidade para a alimentação dos animais (EVANGELISTA e LIMA, 

2013).  
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4.3 - PRÉ-SECADO 

O pré-secado, também conhecido como haylage ou silagem pré-secada é uma 

forma de conservação de forragem intermediaria ao feno e silagem, e que possui alto valor 

nutritivo (RAGNARSSON e LINDBERG, 2008). Müller (2007) define como, forragem 

embalada sem oxigênio contendo no mínimo 50% de matéria seca. Neste método a 

forrageira é cortada e pré-secada, e posteriormente envolta em saco plástico a fim de obter 

um produto selado e sem a presença de oxigênio (BERGERO E PEIRETTI, 2002). 

Quando comparado com a silagem, o pré secado possui menor risco de fermentações 

secundarias (MCDONALD et al., 1991).   

As forrageiras mais utilizadas para este método de conservação são as gramíneas 

e leguminosas de clima temperado, como por exemplo, azevém, aveia e a alfafa que 

dentre as leguminosas é a mais utilizada (RODRIGUES, 2011), essas forrageiras 

apresentam menores teores e melhor qualidade da fração fibrosa quando comparadas com 

as de clima tropical (PEREIRA et al., 2001). Mais recentemente, as gramíneas tropicais 

do gênero Cynodon como Tíftons, Coast-cross e algumas braquiárias também vêm sendo 

utilizadas.  

Para produção do pré-secado, as plantas são cortadas no estádio vegetativo, ou 

seja, no momento que a percentagem de matéria seca e qualidade nutricional estão 

equilibradas, apresentando entre 80-85% de umidade e para que ocorra a perda de 

umidade, é realizado a distribuição da forragem no solo após o corte (VILELA, 2006).  

O método de pré-secagem pode ser realizado utilizando parte do método de 

fenação ou de ensilagem. Quando se utiliza parte do método de ensilagem, é realizada a 

colheita e picagem. Após ambos métodos a forragem fica exposta a luz solar, vento e 

umidade para posteriormente ser compactada em forma de rolos e vedada com sacos 
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específicos. Com o intuito de manter a faixa ideal de 40-50% de umidade, a forragem fica 

exposta a radiação solar de duas a seis horas após o corte. A percentagem de umidade 

ideal para o armazenamento da forragem em Bags é importante para evitar a degradação 

do alimento devido a fermentações indesejáveis (GARDNEY, 2013). 

O emurchecimento, ou seja, remoção parcial de água, faz com que haja uma 

limitação no processo fermentativo, pela redução da atividade de água (Aw) (MÜLLER, 

2007). A redução de fermentações secundarias indesejáveis e estabilização do pH mais 

elevado (5,0) ocorre devido as bactérias do gênero Clostridium não tolerarem essas 

condições e conseguintemente a lise dos microrganismo   (WOOLFORD E PAHLOW, 

1998).  

Após o processo de murchamento, com a forragem apresentando de 40-60% de 

umidade, é feito o recolhimento em fardos de 400-1200Kg e o revestimento de cada rolo 

com filme plástico especifico criado um ambiente anaeróbico. A plastificadora ou 

embaladora de rolo, tensiona o filme aplicando de seis a oito camadas com 50% de 

sobreposição entre duas sucessivas camadas em uma base giratória. Os bags após vedados 

não precisam ser armazenados em locais coberto, podem ser alocados em lugares 

estratégicos para retirada ou no próprio piquete em que os animais estejam alojados a fim 

de facilitar o manejo (BERNARDES E WEINBERG, 2014). 

Segundo Pereira (2001), o método de conservação pré-secado, permite o uso de 

equipamentos utilizados no processo de fenação e silagem, transporte de quantidades 

menores com ambiente anaeróbio intacto, permanece menos tempo na fase de secagem o 

que reduz o risco de perda por intempéries, não necessita de estruturas para silos e 

possuem até 20% mais nutrientes que o feno, maior aceitabilidade por equinos e menor 

risco de problemas metabólicos devido a fermentações indesejáveis. Porém devido a 

necessidade da utilização do filme plástico para envolver, seu custo se torna mais elevado, 
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não compensando a criação de bags menores, além de que o plástico deve ser de excelente 

qualidade para evitar rasgos e a presença de oxigênio.  

A presença de esporos de fungos é controlada com a vedação completa ao redor 

da forragem mantendo o ambiente anaeróbio. O'Brien et al. (2008) relataram uma 

correlação positiva entre maior percentagem de MS e a presença de bolores em forragens 

conservadas embaladas. 

Quando pensamos no pré-secado, esse processo de conservação gera 

concentrações muito baixas de produtos de fermentação e, consequentemente, baixa 

queda no pH do alimento. Desta forma estes parâmetros pressupõem menor qualidade do 

volumoso, pois esse ambiente pode propiciar a proliferação e presença de 

microrganismos, que muitas vezes são maléficos ao trato gastrintestinal. Sua estabilidade 

após aberto também foi pouco estudada e deve receber atenção pelos distintos tempos de 

consumo dos Bags de pré-secado nos haras (MÜLLER, 2018).  

Equinos que se alimentam de pré-secado estão expostos a uma gama de 

metabólitos fúngicos que com o passar do tempo podem causar um impacto negativo na 

saúde do animal. A avaliação de pré-secado indicou a prevalência de Penicillium spp. e 

seus metabólitos. Esses metabólitos foram andrastinas, fumigaclavinas, 

isofumigaclavinas, marcfortinas, ácido micofenólico, toxinas PR e roquefortinas. Os 

mesmos foram identificados em maiores quantidades mesmo sem a visualização de 

crescimento fúngico é prejudicial à saúde dos animais (ANDERSEN et al., 2020). 

Esse tipo de forragem conservada já foi relacionado também a quadros de 

botulismo. Os animais apresentaram fraqueza muscular e tremores, redução do tônus da 

língua, mastigação lenta, salivação e dificuldade na deglutição, pálpebras caídas e 

midríase (GERBER et al., 2006). Entretanto, comparado com a alimentação bovina, 
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pouco se sabe sobre o impacto dos microrganismos presentes no pré-secado na saúde e 

na microbiota residente dos equinos (ANDERSEN et al., 2020). 

A concentração e presença de diferentes espécies microbianas e suas associações 

com efeitos na saúde equina ainda são escassos, embora os potenciais efeitos adversos 

incluam doenças respiratórias, cólicas, doenças gastrintestinais e intoxicações 

(KAMPHUES, 2013). Um dos quadros relacionados à síndrome cólica que possui relação 

com o consumo de volumoso e, principalmente, pré-secado, é a impactação gástrica 

primária (VAINIO et al., 2011). Embora a oferta de pré-secado possa alterar a microbiota 

intestinal, Bergero e Peiretti e (2011), não encontraram diferença nos coeficientes de 

digestibilidade aparente de MS e MO em pôneis alimentados com pré-secado e feno 

oriundos da mesma forragem. Existem poucos trabalhos que indicam a influência do pré-

secado na composição e concentração da microbiota e sua relação com a saúde digestiva 

do animal. 

 

4.4 - MICOTOXINA 

As micotoxinas são metabólitos secundários tóxicos produzidos por fungos 

pertencentes principalmente aos gêneros Fusarium, Aspergillus e Penicillium. 

Aflatoxinas, ocratoxinas, fumonisinas, tricotecenos (por exemplo, desoxinivalenol) e 

zearalenona (ZEA) são cinco micotoxinas frequentemente encontradas em alimentos para 

equinos, como forragens verdes, feno, silagens e grãos (SOARES, 2013).  

A contaminação de alimentos por fungos produtores de micotoxinas pode ocorrer 

no campo, nas diversas fases de produção, durante o processamento dos produtos e no 

armazenamento. A toxicidade das micotoxinas está relacionada principalmente às 

propriedades genotóxicas, carcinogênicas, imunotóxicas e nefrotóxicas (BRERA et al., 

2008). 
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A fumonisina, originalmente isoladas em 1988, são produzidas por várias espécies 

do gênero Fusarium, das quais F. moniliforme e F. proliferatum são as mais importantes, 

pois são patógenos mundiais do milho (DUTTON, 1996), os análogos mais importantes 

encontrados em milho naturalmente contaminado para os quais foram desenvolvidos 

métodos analíticos são a fumonisina B 1 (FB 1), a fumonisina B 2 (FB 2) e fumonisina B 

3 (FB 3) (SHEPHARD et al., 1996) 

Duas síndromes causadas por FB 1 foram descritas em cavalos, a 

leucoencefalomalácia e a forma hepatotóxica. Eles podem surgir independentemente ou 

simultaneamente. A leucoencefalomalácia é caracterizado pelo início súbito de um ou 

mais dos seguintes sinais: frenesi, incoordenação, girar sem rumo, pressão da cabeça, 

paresia, ataxia, cegueira, depressão e hiperexcitabilidade (ROSS et al., 1991) Sinais 

neurológicos iniciais sutis, como paralisia da língua, déficits de colocação dos membros 

anteriores e ataxia dos membros posteriores, podem ser observados em cavalos que 

sofrem de intoxicação por fumonisina (FOREMAN et al., 2004) 

A síndrome hepatotóxica ocorre com muito menos frequência do que a forma 

neurotóxica e geralmente leva de cinco a dez dias desde o início dos sinais clínicos até a 

morte. Os sintomas clínicos incluem perda de apetite e depressão seguidos por edema da 

cabeça e uma icterícia proeminente (VOSS et al., 1993). Concentração elevada de 

bilirrubina sérica e atividades de enzimas hepáticas estão tipicamente presentes (CALONI 

E CORTINOVIS, 2010). 

O mecanismo de ação do FB 1 parece envolver a biossíntese de esfingolipídeos 

pela inibição da ceramida sintase (MERRIL et al., 1993), levando ao acúmulo de 

intermediários bioativos do metabolismo dos esfingolipídeos (esfinganina e outras bases 

esfingóides e derivados), bem como a depleção de esfingolipídeos complexos, que 

interferem com a função de algumas proteínas de membrana (SMITH et al., 2002). Como 
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os esfingolipídios estão envolvidos em diversos aspectos da regulação celular, a 

interrupção do metabolismo dos esfingolipídios pode ser a base de muitos dos 

mecanismos de toxicidade e carcinogenicidade das fumonisinas (MARASAS et al., 

2004). 

A zearalenona não pode ser completamente erradicado na cadeia de alimentação. 

Embora o ZEA seja não esteróide, o ZEA e seus derivados agem de maneira semelhante 

ao 17β-estradiol (E 2) inibindo a secreção e a liberação de hormônios esteróides, 

interrompendo a resposta estrogênica endógena durante o estágio pré-ovulatório e 

diminuindo a maturação dos folículos ovarianos (KATZENELLENBOGEN E 

KORACH, 1997). A atividade estrogênica do ZEA causa vários distúrbios reprodutivos 

em animais domésticos, bem como síndromes hiperestrogênicas em humanos (POÓR et 

al., 2015), que dependem da dose e do tempo de exposição. 

Os sintomas em éguas expostas a alimentos contaminados com ZEA foram recusa 

de alimentação, vulva edemaciada dilatada, prolapso da vagina, útero superdimensionado 

e hemorragia interna (CALONI E CORTINOVIS, 2010). 

 

4.6 - SÍNDROME INFLAMATÓRIA DIGESTIVA 

As inflamações intestinais podem ocorrer de forma aguda como nos casos de 

síndrome cólica ou também de forma crônica como na doença inflamatória intestinal 

(DII), representada pela enterite linfoplasmática, enterite granulomatosa, enterite 

eosinofílica e doença multissistêmica epiteliotrópica (SHUMACHER et al, 2000). 

No caso de enterites e colites, que podem ser de caráter mais inflamatório ou mais 

infeccioso, a inflamação provoca efeitos deletérios na motilidade intestinal e nos 

mecanismos de transporte de água e eletrólitos, causando hipersecreção, redução da 

absorção e aumento de permeabilidade vascular, entérica e intraluminal. Além disso, 
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também são encontrados edema da submucosa e infiltração neutrofílica da submucosa e 

lâmina própria (FREEMAN, 2000). As associadas majoritariamente à infecção, por 

exemplo, as por infecções bacterianas por Clostridium spp. e Salmonella spp. costumam 

ser bastante graves, pois apresentam efeitos citotóxicos, a resposta inflamatória é muito 

pronunciada e os processos de perda da integridade da mucosa e submucosa podem ser 

também muito graves (CAMACHO, 2013). Também vale ressaltar as de maior 

importância em potros como aquelas causadas por Lawsonia intracellularis e 

Rhodococcus equis, que também geram atrofia das vilosidades intestinais e ulcerações na 

mucosa, podendo gerar prejuízos por toda a vida do animal (MACEDO et al., 2008). 

As DII, que são reconhecidas como uma infiltração da mucosa e submucosa com 

células anormais, ocorre principalmente a má-absorção e má digestão (FEARY E 

HASSEL, 2006). Esse infiltrado inflamatório na mucosa e submucosa é representado por 

populações de eosinófilos, células plasmáticas, linfócitos, basófilos ou macrófagos, de 

acordo com o tipo de afecção inflamatória (SHUMACHER, 2000). Costumam ser 

decorrentes de fatores correlacionados ao sistema imune do animal, mas também podem 

ser decorrentes a bactérias, vírus, parasitas ou antígenos de dieta (SHUMACHER, 2000). 

A obesidade tem sido associada ao aumento da morbimortalidade em cavalos 

(GEOR 2008), é o principal fator de risco conhecido para Síndrome Metabólica Equina. 

O tecido adiposo é um órgão endócrino ativo que secretam adipocinas (por exemplo, 

leptina e adiponectina) e citocinas derivadas de adipose que podem ter efeitos locais e 

sistêmicos adversos. Glicocorticóide local desregula o metabolismo, causando dano 

oxidativo, excesso de lipídios e alterações na liberação e ação das adipocinas combinam-

se para prejudicar a sinalização de insulina na gordura e no músculo, de modo que a 

resistência à insulina em todo o organismo se desenvolve (TOMLINSON et al., 2008). 

A laminite pode ser vista como a consequência da disfunção vascular da síndrome 
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metabólica no cavalo (KATZ E BAILEY, 2012). O insulto primário ao casco na síndrome 

metabólica é provavelmente devido a alteração na forma e função da vasculatura, e não 

na inflamação, em contraste com a laminite secundária à síndrome da resposta 

inflamatória sistêmica. Não é claro como esse insulto primário ocorre, mas altas 

concentrações de insulina podem afetar o tônus dos vasos sanguíneos, resultando em um 

suprimento sanguíneo alterado para o casco (VENUGOPAL et al., 2014,). Há também 

algumas evidências que sugerem que a insulina pode ter um efeito direto nas células 

epidérmicas do tecido lamelar através de vias de sinalização do fator de crescimento 

semelhante à insulina (DE LAAT et al., 2013). 

 

5- MATERIAL E MÉTODOS 

5.1- LOCAL 

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

Desempenho de Equinos (LABEQUI) USP/FMVZ no Campus Administrativo Fernando 

Costa, em Pirassununga (SP), Latitude: 21°36'00"S; Longitude: 47°18'00"W. 

 

 

5.2- ANIMAIS  

Foram utilizados seis pôneis da raça Mini Horse, com idade aproximada de nove 

anos e peso médio  inicial de 150 ± 30kg, alojados em baias individuais, com adaptações 

nas estalações, sendo elas: altura do cocho de ração e o fenil, alem de barras nas portas 

promover contato visual  e minimizar a condição de estresse além promover interação.  

 Para minimizar os efeitos de tratamento os mesmos foram soltos no período da 

manhã, por uma hora, em pista de areia sem acesso à pastagem. 

O experimento foi aprovado pelo comite de etica de uso de animais (CEUA) da 
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FMVZ/USP sob numero de protocolo: 4003181119 

 

 

 

Figura 1: Baias com barras adaptadas para receber os animais 

 

Os cavalos foram avaliados por três períodos de 20 dias (15 dias de adaptação e 5 dias de 

coleta) e um período de 15 dias de wash out entre os tratamentos para minimizar os resíduos, 

totalizando 90 dias de experimento. 

 

5.13- DELINEAMENTO EXPERIMENTAL  

O delineamento experimental utilizado foi o quadrado latino duplo 3x3 (três 

tratamentos x três períodos), contemporâneos, em arranjo fatorial 3x2 (três tratamentos x 

com e sem adição de adsorvente de micotoxina). Todos os dados foram submetidos ao 

teste de normalidade (shapiro-wilk). Para os paramentos sanguíneos, Glicose e Insulina, 

os dados foram análisados 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, adsorvente e a  interação tratamento*adsorvente, além dos efeitos 

aleatórios animal dentro de quadrado, período e o resíduo. 
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5.3- DIETA  

Foram utilizados três dietas, com volumosos distintos nas quais os concentrados foram 

formulados para que as dietas fossem isoenergicas e isoproteicas, sendo elas:  

• silagem de milho + concentrado 1. 

• feno de tifton 85 + concentrado 2. 

• pré secado de tifton 85 + concentrado 3. 

O adosrvente de micotoxina, M.O.S.® (Univittá LTDA; Elias Fausto, SP; Brasil) foi 

adicionado junto ao concentrado, para o grupo tratado, com fornecimento top-dressing, com o 

consumo de 2g animal/dia, tento o mananoligossacarídeo como princípio ativo. 

Adotou-se consumo individual diário de 1,75% do peso corporal, sendo 1,05% em 

matéria seca (MS) proveniente do volumoso e 0,70% do em MS do concentrado, com proporção 

60:40 (volumoso: concentrado) segundo NRC (2007), divididos em duas refeições diárias, com 

água e sal mineral ad libitum. 

 

Tabela 1- Composição das dietas experimentais em porcentagem de matéria seca dos 

ingredientes.  

Ingredientes (%) Dieta 1 Dieta 2 Dieta 3 

Feno de Tifton 60 - - 

Pré secado de Tifton - 60 - 

Silagem de Milho - - 60 

Farelo de trigo 7,2 - 18,8 

Farelo de Soja 10,2 0,8 10 

Fubá de Milho 16 20 - 

Casca de Arroz - 12,6 4,6 

Cloreto de Sódio 0,4 0,4 0,4 

Núcleo Mineral* 1,2 1,2 1,2 

Calcário Calcítico 1 1 1 
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Óleo de Soja 4 4 4 

 100 100 100 

BASTOS, 2021; *Composição do núcleo mineral equino no ANEXO A. 

 

 

Tabela 2: Composição química em porcentagem na matéria seca das dietas experimentais. 

 Silagem 

+ 

Concentrado 1 

Feno 

+ 

Concentrado 2 

Pré - secado 

+ 

Concentrado 3 

PB 14,148 15,594 12,344 

FB 23,853 20,847 30,510 

FDN 66,709 70,352 68,555 

FDA 44,643 46,792 54,131 

EE 5,415 4,779 4,042 

MM 8,670 8,980 9,626 

Ca 1,013 1,101 1,021 

P 0,530 0,502 0,289 

AMIDO 16,80 17,35 16,09 

CNE 24,124 23,855 22,858 

BASTOS, 2021; MM - Matéria mineral; PB - Proteína buta; FDN - Fibra solúvel em detergente 

neutro; FDA - Fibra solúvel em detergente ácido; FB - fibra bruta; EE - Extrato etéreo; Ca- 

Cálcio; P- Fosforo  

 

 

Tabela 3: Caracterização dos componentes físico-químicos da silagem de milho, nas 

diferentes fases experimentais. 

Fases pH 
Lactato  

(% na MS) 

Acetato  

(% na MS) 

Propionato 

(mg/kg de MS) 

Butirato  

(mg/kg de MS) 

KPS da 

Silagem 

F1 3,85 3,45 0,225 25 3 50 

F2 3,65 2,77 0,24 26 9 55 

F3 3,75 2,6 0,26 28 7 59 

BASTOS, 2021; KPS - escore de avaliação de grãos (KPS >70, excelente, 50 a 70 adequado, < 

50 baixo). Fases = período experimental de cada período do quadrado latino. 
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5.4- MICOTOXINAS  

 A amostragem foi realizada manualmente, para as amostragem da silagem de 

milho eram retiradas silo em cincos pontos diferentes, três vezes por fase experimental 

(início da semana de cada fase), a amostragem do pré secado, era feita em três pontos 

diferentes três vezes  a cada fase (para silagem e pré secado eram descartadas as partes 

com bolores pois não representavam o que iam ser ofertados aos animais), no feno era 

retirado amostras dos fenos que seriam utilizados na fase subsequente em  três  pontos 

diferentes e nos concentrados eram retiradas amostras do saco que seriam utilizado, três 

vezes durante cada fase. 

As amostras compostas foram homogeneizadas realizando uma amostra simples 

de 500 g para cada fase.   As análises foram realizadas usando ensaios competitivos de 

imunoadsorção enzimática (ELISA) (PALACIO et al.,2016). 

 

5.5- COMPORTAMENTO ALIMENTAR  

Os animais foram monitorados por meio de câmeras fixadas no canto superior de 

cada baia. Foram tomadas amostras a cada cinco minutos em um período de 24 horas, no 

14° dia de adaptação de cada fase (JÚNIOR, 2015). As categorias comportamentais foram 

classificadas de acordo com o etograma modelo apresentado na Tabela 4.  

Tabela 4: Classificação do comportamento a partir das observações diretas 

Comportamento Observação 

Ócio 
Parado, em posição alerta (orelhas e para cima) ou relaxada (orelhas e 

pescoço para baixo), dormindo, sem realizar qualquer outra atividade. 

Defecação Quantidade de vezes que defecou. 

Alimentação Ingestão de ração ou feno. 

Urinar Quantidade de vezes que urinou. 

Self-grooming 
Mordendo ou lambendo as estruturas da baia (batente, porta ou barras de 

segurança), coiceando a parede ou cavando. 

Água Ingestão de água. 
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Comportamento 

estereotipados 
Pacing, aerofagia, roer madeira, balançar a cabeça ou andar de urso. 

Fonte: Adaptado de Heleski et al. (2002). 

 

No 14° dia de adaptação, o consumo aparente de água foi mensurado por meio de 

balde plástico graduado com capacidade para 20 L, tendo início as 07:00 da manhã, com 

mensurações feitas a cada seis horas, com duração total de 24 horas , os bebedouros foram 

completados com água até o limite e, as sobras foram contabilizadas e os valores de 

consumo de água obtidos por diferença (MARTIN-ROSSET, 2015). 

 

5.6- COEFICIENTE DE DIGESTIBILIDADE APARENTE TOTAL  

Todos os alimentos fornecidos aos animais durante o experimento foram 

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

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

As amostras de fezes foram colhidas no momento de defecação espontânea, a 

partir das 7 horas do 15° dia até as 7 horas do 20° dia experimantal de cada fase, com o 

auxílio de vassouras e pás e acondicionadas em sacos plásticos protegidos da luz solar. As 

fezes eventualmente contaminadas com urina foram pesadas e em seguida, descartadas. 

Todos os dias, às 07h00min e às 19h00min, os sacos das fezes foram recolhidos, pesadas, 

homogeneizados e uma alíquota de 10% foi retirada e armazenada em freezer a -20ºC. 

Antes das análises laboratoriais, as amostras foram descongeladas a temperatura 

ambiente, o total dos 5 dias de cada animal em cada fase, foi homogeneizado formando 

as amostras compostas encaminhadas para estufa de ventilação forçada a 55°C até 

peso constante com posterior moagem em moinhos de facas com peneira de 1 mm, 

acondicionadas em recipiente próprio e identificado. 

Foram avaliados os teores de matéria seca (MS), matéria orgânica (MO), proteína 
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bruta (PB), matéria mineral (MM) e extrato etéreo (EE), cálcio e fósforo de acordo com 

AOAC (2005), fibra em detergente neutro (FDN) fibra em detergente ácido (FDA) pelo 

método de partição de fibras proposto por Van Soest et al. (1991). A análise do amido foi 

conduzida segundo o método enzimático descrito por Hendrix (1993). Os carboidratos não 

fibrosos (CNF) foram calculados por diferença de acordo com metodologia adaptada de 

Hoffman et al. (2001) sendo CNF = 100 - PB - FDNc - EE - MM, onde FDNcp representa 

a fração fibrosa corrigida para cinzas. 

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

produção fecal, foram calculados os coeficientes de digestibilidade aparente da matéria 

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

(DAFDN), fibra em detergente ácido (DAFDA) e da matéria orgânica (DAMO), 

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. 

 

5.7- ULTRASSONOGRAFIA   

foi realizado exame ultrassonográfico transabdominal para determinar a espessura 

da parede intestinal, no quarto dia de coleta total. Os animais tiveram os pelos raspados 

na lateral direita a partir do oitavo espaço intercostal até o flanco direito na última semana 

de adaptação. O aparelho ultilizado foi Esaote MyLabTMDelta e probe microconvexa. 

Foi iniciada a varredura do abdômen a partir do nono espaço intercostal do lado direito 

para realizar as medidas de cólon dorsal direito (SIWINSKA et al., 2017). 

Os vídeos foram salvos no aparelho e os arquivos de multimídia e nativo foram 

transferidos para dispositivo móvel. Foi utilizado o software MyLabTM Desk3 para 

avaliação das imagens e mensuração da parede intestinal. A mensuração foi realizada a 

partir da serosa até a mucosa da melhor imagem estática obtida, em três pontos distintos 
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(Figura 5). Foi feita uma média a partir dos três pontos medidos.

  

Figura 2: Realização da ultrassonografia cólon dorsal direito 

Figura 3: Mensurações da parede intestinal 

 

 

5.8- PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO HEPÁTICA  

As análises das funções hepáticas foram constituídas na determinação dos valores 

plasmatico de γ-glutamil transferase (GGT), aspartato aminotransferase (AST), o exame 

proteico de albumina e globulinas.  As amostras de sangue foram coletadas no 17° dia de 

cada fase, por meio de punção venosa da veia jugular, em tubos sem anticoagulanets 

capacidade para 10 mL, 30 minutos antes do trato da manhã, como sugerido por Salem 

et. al (2016). Depois de colhidas, as amostras permaneceram em descanso por 

aproximadamente 30 minutos, centrifugadas por 10 minutos a 4.000 rpm para a separação 

do soro o qual foi acondicionado em microtubos de 1,5 mL e congelados a -20ºC e 

encaminhados para análise. As análises foram realizadas em equipamento automatizado 

Mindray BS 120 (China), com uso de kits comerciais Labtest (Brasil) no Laboratório 

Multiusuário de Ensino, Pesquisa e Extensão em Analises Clínicas Veterinárias (ZMV) da 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP. 

 

5.9- RESPOSTA GLICÊMICA E INSULINÊMICA   
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Para a dosagem de glicose no plasma e insulina no soro, o sangue foi coletado por 

meio de punção da veia jugular no 17° dia às 6h30min (30 minutos antes do fornecimento 

da dieta), 07h30min, 08h30min, 09h30min e 10h30min no 19° dia de cada fase. Para a 

análise de glicose plasmática, o sangue foi colhido em tubos Vacutainer BD® com 

Fluoreto de sódio. Para a análise de insulina sérica, foi utilizado tubos Vacutainer BD® 

sem anticoagulantes. As amostras foram mantidas em repouso em ambiente com 

temperatura controlada (18ºC) por aproximadamente 20 minutos e, posteriormente, 

centrifugados por 10 minutos a 4.000 rpm (STULL e RODIEK, 1988). Após esse 

procedimento, o sobrenadante foi transferido para microtubos de 1,5 mL de plástico, 

devidamente identificados e mantidos em freezers a -20ºC (STULL e RODIEK, 1988), 

posteriormente encaminhadas para laboratório para serem analisadas. 

A análise de insulina foi realizada no laboratório DAC Diagnósticos Análises 

Clínicas (Pirassununga/SP) pelo método de quimioluminescência, enquanto que glicose 

pelo método GOD-Trinder com kits comerciais Labtest (CARSLAKE et al., 2017). A 

área total abaixo da curva (AAC) de glicose e insulina, definida como sendo a área abaixo 

da curva até o eixo das abscissas, foi calculada pela área do trapézio proposto por Matthews 

et al. (1990). 

 

 

5.10 - ÁCIDOS GRAXOS DE CADEIA CURTA (AGCC) E ÁCIDO LÁTICO  

Foram coletadas 10 g de fezes no 19° dia, imediatamente após a defecação e 

acondicionadas em recipiente de plástico com tampa no terceiro dia de coleta total de 

fezes. As amostras foram diluídas em 20 mL de água destilada e, após homogeneização, 

o material foi coado em tecido poroso, do conteúdo coado, 4 mL de amostra foram 

transferidos para tubos Vacutainer BD® sem anticoagulante contendo previamente 1 mL 
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de ácido fórmico PA. Em seguida, os tubos foram centrifugados por 12 minutos a 4.000 

rpm e 2 mL do sobrenadante foi transferidos para microtubos e congelados a -20ºC. A 

avaliação foi feita através da técnica de cromatografia gasosa equipada com um detector de 

ionização da chama e uma coluna capilar fundida em sílica (J&W19091F-112, Agilent 

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

Para análise de ácido lático nas fezes, foram coletados 2 g de fezes da primeira 

defecação espontânea do dia, armazenadas em tubos Falcon de 15 ml e congeladas a -

20°C para serem analisadas posteriormente em o método para a determinação do ácido 

foi por espectrofotométrico para fluídos biológicos (PRYCE, 1969). 

 

5.11- PH FECAL 

O pH das fezes foi aferido no 19° dia, como forma de observar possíveis alterações 

gastrintestinais geradas pela chegada excessiva de carboidratos solúveis no intestino 

grosso. As amostras de fezes para mensuração do pH foram coletadas nos momentos de 

defecação espontânea, diluídas na proporção de 1:1, ou seja, 20 g de fezes para 20 mL de 

água destilada, homogeneizadas e, em seguida, imergindo o eletrodo do pHmetro para 

leitura do pH. (JOUANY, 1982). 

 

5.12- IMUNOGLOBULINA A NAS FEZES 

Para a quantificação da imunoglobulina A (IgA) as fezes foram coletadas na 

primeira defecação espontânea do dia, no 19° dia, as amostras foram armazenadas em 

tubos falcon de 50 ml a -80°C para posterior avaliação. A IgA fecal foi realizada através 

de kit Elisa, Horse IgA ELISA Quantitation Set (KRUEGER et., 2019). 
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6- FLUXOGRAMA 

LINHA DO TEMPO  

 

1 - Início da dieta experimental 

14 - Avalição do comportamento alimentar  

15 - Inicio da coleta total de fezes 

17 - Coleta de sangue  

18- Ultrassonografia 

19 - Parâmetros fecais 

20 – Inicio do wash out 

 

 

 

 

6- RESULTADOS  

 

6.1 – RESULTADOS DAS ANALISES DE MICOTOXINAS   

Os valores dos resultados das análises de micotoxina nos volumosos e 

concentrados experimentais estão apresentados na Tabela 5, sendo observado a presença 

de fumonisina e Zearalenona nos alimentos utilizados. 



50 
 

 

 

 

Tabela 5: Concentração de micotoxinas em ppb nos volumosos e em seus respectivos 

concentrados 

Micotoxinas Silagem Concentrado 1 Feno Concentrado 2 Pré secado Concentrado 3 

Aflatoxina B1 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 

Aflatoxina B2 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 

Fumonisina B1 118,70 <80,0 <80,0 <80,0 <80,0 170,70 

Fumonisina B2 <80,0 <80,0 <80,0 <80,0 <80,0 <80,0 

Zearalenona <50 <50 <50 <50 <50 519,2 

BASTOS, 2021. 

 

6.2 - RESULTADOS DO COMPORTAMENTOS ALIMENTAR  

Os resultados do comportamento alimentar de animais estabulados (Tabela 6) e 

em liberdade (Tabela 7) apresentaram diferença (P<0,05), para as variáveis alimentação, 

ócio, e busca por alimento. 

   

Tabela 6: Médias em porcentagem, do comportamento de pôneis estabulados, recebendo 

diferentes volumosos. 

Variáveis 

Tratamentos 

SEM 

P Valor 
Silagem Feno Pre secado 

Com Sem Com Sem Com Sem Trat. T X A 

Alimentação 23,62B 20,30B 30,26A 30,4A 32,96A 31,33A 3,24 0,0012 0,325 

Água 1,11 1,48 1,48 2,09 1,23 1,11 0,61 0,237 0,571 

Ócio 77,74A 73,92A 67,40B 66,67B 64,70A 66,83A 4,21 0,014 0,255 

Fezes 0,62 0,74 0,37 0,49 1,11 0,62 0,51 0,314 0,436 

Urina 0,25 0,25 0,49 0,37 0,25 0,25 0,25 0,247 0,869 
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Self grooming 0,12 0,12 0,49 0,12 0,12 0,49 0,07 0,421 0,421 

BASTOS, 2021. 

Letras diferentes nas linhas diferem estatisticamente pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. Trat=Tratamento; T 

x A = interação tratamento*Adsorvente. 

 

 

Tabela 7: Médias do comportamento de pôneis em liberdade, recebendo diferentes volumosos. 

Variáveis 

(%) 

Tratamentos    

Silagem Feno Pré-secado  P valor 

Com Sem Com Sem Com Sem SEM Trat. T x A 

Busca por 

alimento 
62,22

a
 36,67

b
 36,67

b
 36,67

b
 53,33

a
 25,56

b
 7,72 0,1297 0,0088 

Ócio 25,56 38,89 35,56 37,78 35,56 26,67 6,46 0,6437 0,4618 

Self 

Grooming 
0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 2,22 0,64 0,2441 0,0723 

Interação 

negativa 
2,22 4,44 4,44 1,11 3,33 11,11 2,68 0,1681 0,0826 

Interação 

positiva 
8,89 15,56 22,22 22,22 7,78 33,33 8,74 0,2143 0,0513 

Outros 1,11 3,33 1,11 2,22 0,00 1,11 1,64 0,3902 0,3125 

BASTOS, 2021. 

Letras diferentes nas linhas diferem estatisticamente pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. Trat=Tratamento; T 

x A = interação tratamento*Adsorvente. 

 

 

Para a analise de consumo de água (Tabela 8), não foi observado diferença entre 

(P>0,05) os tratamento e nem interação tratamento*adsorvente.  

 

Tabela 8: Médias de consumo de água de pôneis recebendo diferentes volumosos.  

Variáveis 

 (Litros) 

Tratamentos    

Silagem Feno Pré-secado 
SEM 

P valor 

Com Sem Com Sem Com Sem Trat. T x A 

Consumo de 

água 
11,00 8,33 12,00 10,83 10,17 8,50 1,25 0,0940 

0,476 

BASTOS, 2021. Trat=Tratamento; T x A = interação tratamento*Adsorvente  
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6.3 RESULTADOS DOS COEFICIENTES DE DIGESTIBILIDADE APARENTE 

TOTAL  

Os coeficientes de digestibilidade aparente apresentados na Tabela 9, foram 

significativos (P<0,05) para a variáveis de matéria mineral (DAMM), fibra solúvel em 

detergente neutro (DAFDN) e fibra bruta (DAFB). 

 

 

Tabela 9: Coeficientes de Digestibilidade Aparente de pôneis alimentados com diferentes de volumosos 

 
Tratamentos    

Variáveis 

Silagem Feno Pré-secado  P valor 

Com Sem Com Sem Com Sem SEM Trat. T x A 

DAMS 71,35 68,37 66,18 68,58 68,81 67,51 2,62 0,63 0,59 

DAMO 74,15 71,18 68,80 70,80 70,65 69,59 2,33 0,43 0,56 

DAMM 62,52A 53,8A 34,31B 44,84B 44,18B 39,70B 7,96 0,02 0,22 

DAPB 77,41 76,78 74,481 74,18 74,74 74,03 7,04 0,80 0,99 

DAFDN 65,11AB 59,59B 72,79A 67,47AB 61,58AB 60,43AB 4,75 0,02 0,03 

DAFDA 59,02 42,52 51,98 60,01 58,93 57,51 5,30 0,26 0,06 

DAEE 76,77 72,44 65,40 62,17 68,12 63,89 9,05 0,51 0,99 

DACNF 96,44 97,03 91,92 93,17 92,83 93,87 1,89 0,103 0,87 

BASTOS, 2021. 

Letras diferentes nas linhas diferem estatisticamente pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. Trat=Tratamento; 

T x A = interação tratamento*Adsorvente. 
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6.4 RESULTADO DA ULTRASSONOGRAFIA  

A ultrassonografia da parede intestinal, apresentou interação (P<0,05) 

tratamento*adsorvente (Tabela 10), tendo a silagem sem adsorvente apresentando maior 

média.  

Tabela 10: Médias da espessura da parede intestinal de pôneis alimentados diferentes volumosos 

Variável 

(mm) 

Tratamentos    

Silagem Feno Pré-secado  P valor 

Com Sem Com Sem Com Sem SEM Trat. T x A 

Espessura da 

parede 

intestinal 

2,03B 2,41A 2,34B 2,19B 2,30B 2,39B 0,13 0,2352 0,0170 

BASTOS, 2021 

Letras diferentes nas linhas diferem estatisticamente pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

Trat=Tratamento; T x A = interação tratamento*Adsorvente. 

 

6.5 - RESULTADOS PARÂMETROS SANGUÍNEOS   

Os valores plasmáticos de AST, GGT, PT, Albumina e Globulinas apresentados 

na Tabela 11, demostrou diferença (P<0,05) para globulinas, tento interação 

tratamento*adsorvente no tratamento de silagem de milho. 

Tabela 11: Médias dos parâmetros hepáticos de pôneis alimentados diferentes volumosos 

 Tratamentos    

Variáveis 
Silagem Feno Pre Secado  P valor 

Com Sem Com Sem Com Sem SEM Tat. T x A 

AST (U/L) 224,33 283,67 224,00 294,00 243,33 349,00 45,5 0,121 0,473 

GGT (U/L) 16,66 71,66 26,33 91,00 20,00 99,66 47,3 0,232 0,437 

PT (g/dL) 7,100 7,71 7,28 7,33 7,157 7,31 0,20 0,356 0,089 

Albumina 

(g/dL) 

2,92 2,83 2,93 2,73 2,93 2,76 2,83 0,673 0,528 
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Globulinas 

(g/dL) 

4,18B 4,88A 4,35B 4,6B 4,22B 4,55B 0,22 0,211 0,042 

BASTOS, 2021 AST - Aspartato aminotransferase ; GGT -γ-glutamil transferase; PT – Porteinas 

totais (GGT).Letras diferentes entre as colunas diferem estatisticamente pelo teste Tukey a 5% de 

probabilidade. Trat=Tratamento; T x A = interação tratamento*Adsorvente 

 

 

Os valores basais e as áreas abaixo da curva de glicose plasmática e insulina sérica 

apresentaram diferenças (P<0,05) entre os grupos experimentais, tento interação 

tratamento*adsorvente para glicose e efeito de tratamento para insulina. (Tabela 12). As 

curvas glicêmica e insulinêmica estão representadas nos Gráficos 1 e 2, respectivamente. 

 

 

Tabela 12: Glicemia basal, insulinemia basal e área abaixo da curva (AAC) de glicose e insulina de pôneis recebendo 

diferentes de volumosos 

Variáveis 

Tratamentos  
P Valor 

Silagem Feno Pre Secado  

Com Sem Com Sem Com Sem 
SEM Trat. 

 

T x A 

 

Glicose 

Plasmática 

Basal 

(mg/dL) 

77,9 80,03 81,46 79,02 78,88 78,33 2,130 0,200 0,553 

AAC 

(mg/dL) 
442,57A 419,42B 440,41A 480,64A 457,14A 448,78AB 22,025 0,112 0,087 

Insulina 

sérica 

Basal 

(μUI/mL) 

7,95 9,35 25,86 15,34 12,08 13,44 6,579 0,101 0,678 

AAC 

(μUI/mL) 
246,15B 278,34B 923,58A 876,34A 457,69AB 397.56AB 276,33 0,074 0,852 

BASTOS, 2021. 

Letras maiúsculas diferentes nas linhas diferem entre si pelo teste Tukey (p<0,05). Trat=Tratamento; T x 

A = interação tratamento*Adsorvente.  
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Grafico - 1 Gráfico de área da curva glicêmica de equinos alimentados com diferentes 

volumosos 

 

 

 

Gráfico 2: Gráfico de área da curva insulinêmica de equinos alimentados com diferentes 

volumosos 
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6.6 - RESULTADOS DOS PARÂMETROS FECAIS  

Os ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), apresentaram efeito de tratamento. As 

variáveis de propionato e ácidos totais de pôneis alimentados com diferentes volumosos 

(Tabela 13) apresentaram diferença (P<0,05). 

 

 

Tabela 13: Concentração molar de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) e lactato de pôneis recebendo diferentes 

volumosos. 

Variáveis 

(mM/g) 

Tratamentos     

Silagem Feno Pre secado  P Valor 

Com Sem Com Sem Com Sem SEM Trat.  T x A 

Ac. Latico 4,63  11,850 5,664 11,162 5,076 9,749 4,355 0,969 0,955 

Acetato 15,291 12,069 17,241 13,922 17,533 12,600 4,474 0,823 0,9536 

Propionato 3,401B 3,899AB 5,406A 5,212AB 5,945A 4,637AB 1,075 0,0015 0,0461 

Butirato 0,528 0,877 0,883 0,739 0,847 0,536 0,297 0,855 0,3966 

Isobutirato 0,324 0,561 0,428 0,448 0,395 0,416 0,068 0,793 0,174 

Valerato 0,239 0,388 0,423 0,354 1,187 0,288 0,343 0,466 0,340 

Isovalerato 0,923 0,726 0,373 0,321 1,240 0,280 0,473 0,501 0,538 

Totais 5,417B 6,452AB 7,514AB 7,077AB 9,616A 6,159AB 1,683 0,032 0,018 

BASTOS, 2021 

Letras maiúsculas diferentes nas linhas diferem entre si pelo teste Tukey (p<0,05). Trat=Tratamento; T x A = interação 

tratamento*Adsorvente.  
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O pH fecal de pôneis alimentados com diferentes volumosos apresentou diferença 

(P<0,05), tendo a silagem de milho apresentando as maiores médias. 

  

Tabela 14: Médias de pH das fezes de pôneis alimentados com diferentes volumoso 

Variáveis 

Tratamentos    

Silagem Feno Pré-secado  P valor 

Com Sem Com Sem Com Sem SEM Trat. T x A 

pH 7,18a 6,98a 6,48b 6,33b 7,10ab 6,67ab 0,28 0,0500 0,8001 

BASTOS, 2021. 

Letras maiúsculas diferentes nas linhas diferem entre si pelo teste Tukey (p<0,05). Trat=Tratamento; T x A = 

interação tratamento*Adsorvente. 

 

 

 

 

A imunoglobulina A nas fezes apresentou efeito de tratamento (P<0,05), no qual 

a silagem de milho com adsorvente de micotoxina apresentou as maiores concentrações 

(Tabela 15). 

 

Tabela 15: Medias de imunoglobulina A em µg/g nas fezes de pôneis recebendo diferentes volumosos. 

 
Tratamentos 

 

P Valor 

Variáveis 

Silagem Feno Pré Secado 
 

Com Sem Com Sem Com Sem SEM Trat. T x A 

IgA 666,53A 362,33AB 197,60B 155,40B 217,30B 210,43B 122,54 0,033 0,362 

BASTOS, 2021. 

Letras maiúsculas diferentes nas linhas diferem entre si pelo teste Tukey (p<0,05). Trat=Tratamento; T x A = 

interação tratamento*Adsorvente. 
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7- DISCUSSÃO  

O grupo tratado com silagem de milho, apresentou resistência em consumir o 

alimento, havendo a necessidade de incentivar o consumo, feito com palatabilizante 

adicionado a silagem na hora do fornecimento durante os dois primeiros dias da fase de 

adaptação, além da introdução de outro Mini Horse na baia. Melo et al. (2011) relataram 

que a silagem de milho apresenta menor consumo voluntário, comparativamente a alguns 

tipos de silagens e de fenos, esse fato se deve pela fermentação do amido produzindo os 

ácidos, uma reação desejável para a conservação do alimento, porém devido a 

aceitabilidade dos cavalos, prejudicam o consumo. Diferentemente do presente trabalho, 

Müller e Udén (2007), demostraram uma maior preferência dos equinos para silagem, 

quando comprada a pré-secado e feno, quando a mesma era feita de gramíneas tropicais. 

O tamanho das partículas da silagem também deve ser observado com cuidado, 

pois pedaços muito grandes e talos podem ferir a boca do animal e, se picada em partículas 

muito pequena (abaixo de 2 cm), a silagem de milho pode causar obstrução de íleo 

(MEYER, 1995). 

 

Figura 4:Incorporação de outro animal para incentivo de consumo 
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Figura 5: Silagem de milho ofertada aos animais 

 

      

Na fase de adaptação, foi observado a presença de fungos na abertura da primeira 

e segunda bola de pré secado, sendo a mesma usada por sete dias, no qual esse material 

contaminado não foi ofertado aos cavalos, a parte sem a contaminação visível, não 

interferiu no consumo e aceitabilidade do alimento. O pré secado apresentou um teor de 

matéria seca de 69 % da parte utilizada na fase experimental, e de 60 % da parte 

descartada com fungo, ambas acima do esperado para um pré secado, que gira em torno 

de 50 % de MS (HARRIS et al., 2017), a percentagem de umidade ideal para o 

armazenamento da forragem em Bags é importante para evitar a degradação do alimento 

devido a fermentações indesejáveis (GARDNEY, 2013). 
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Figura 6: Pré secado aberto com a presença de Fungos 

 

As análises de micotoxina nos alimentos, demostrou que há presença de fumonesina na 

silagem, e no concentrado utilizado com o pré secado (Tabela 5), possivelmente do milho 

usado na mistura, Ross et al., (1991), relatam que concentrações maiores que 10 μg / g FB 

1, não são recomentados para cavalos, valor este, inferior ao encontrado no presente estudo, 

podendo causar problemas neurológicos e hepáticos. Há também a presença de 

zearelenoma no concentrado usado juntamente com o pré secado. Gimeno e Quintanilla 

(1983) encontraram sinais clínicos com cavalos consumindo alimentos apresentando 2,7 

ppm de ZEA, além de abortos em éguas. Foi observado também que nem sempre quando 

se tem fungo, há a presença de substancias tóxicas para cavalos, devido a amostragem e 

analise de pré-secado com bolores, sem a contaminação por micotoxinas. 

O parâmetro de comportamento alimentar (Tabela 6) apresentou diferença 

(p<0,05)   para as variáveis de consumo de alimento e ociosidade, no qual o feno e pré-

secado demonstraram maiores médias para consumo para alimentação, trazendo para o 

mais próximo de animais em liberdade, no qual cavalos passam 17 horas do dia coletando 

forragens (ZANINE et al., 2006), contudo, observou-se comportamento inverso para 

ociosidade, em que a silagem salientou maior média, resultado que pode estar atrelado ao 
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fato da silagem de milho possuir maior quantidade de energia, maior concentração de 

ácidos orgânicos e maior quantidade de água (MÜLLER et al., 2016), limitando o 

consumo, e maior sensação de saciedade com menores quantidades ingeridas (Martin-

Rosset,2015). O aumento do tempo em ócio por longos períodos, causa estresse aos 

cavalos, associado a privação de liberdade, leva à inquietude, ansiedade e atitudes 

compulsivas gerando estereotipias (ALVES, 2015), no entanto, não foram observados 

vícios de comportamento, podendo ser explicado pela interação social promovida na fase 

de adaptação. 

O comportamento social apresentou interação Tratamento x Adsorvente (Tabela 

7), no qual, os cavalos alimentandos com pré-secado e silagem com a inclusão de 

adsorvente de micotoxina apresentaram maior tempo na busca por alimento, sendo esse 

um comportamento instintivo, para diversificação da dieta, buscando o enriquecimento 

da mesma tanto quantitativa e qualitativamente, (BAILEY et al., 1996; PROVENZA, 

2015) mesmo suas exigências nutricionais sendo atendidas. Esse é um fator subclínico do 

aumento de espessura da parede intestinal (Tabela 10) dos animais que não recebem 

adsorvente causando um estado pró-inflamatório, fazendo os cavalos diminuir esse 

instinto natural, (JONES et al.,2003).  

Os resultados de consumo aparente de água não apresentaram diferença (P>0,05) 

(Tabela 8), mesmo com os tratamentos possuindo diferenças na quantidade de matéria 

seca, visto que, segundo o NRC (2007), o consumo de água e inversamente proporcional 

a presença de água na dieta. Esse comportamento pode ser explicado pelo fato de os 

animais estarem estabulados, aumentando assim o tempo de ócio, forçando o maior 

consumo de água, Williams et al. (2015) também relataram um aumento do consumo de 

água de cavalos estabulados, alterações a rotina quando comparados com animais em 

liberdade e disponibilidade do alimento. 
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Os coeficientes de digestibilidade aparente  apresentaram diferença (p<0,05) para 

as variáveis de matéria mineral (MM) e fibra solúvel em detergente neutro (FDN), 

apresentados na Tabela 9,  Hansen e  Lawrence (2017) relataram que o principal fator 

para digestibilidade de volumosos em equinos é o teor de proteína do mesmo, tento 

interação positiva, e negativamente correlacionada a presença de fibra, sendo essas 

grandezas de ordem proporcional. O presente estudo demonstrou resultados semelhantes, 

para as variáveis de FB e FDN do presente trabalho, no qual os tratamentos de feno 

apresentam melhores coeficientes de digestibilidade do que a silagem de milho sem 

adsorvente e não apresentando diferença do pré-secado. 

 O coeficiente de digestibilidade da silagem quando adicionado adsorvente de 

micotoxina demonstra resultados iguais aos demais tratamento, Tosi et al. (1989) 

relataram a melhora da digestibilidade MS, PB, FDN de equinos recebendo 

suplementação a base de mananoligossacarídeos igualmente demostrando por Salem et 

al. (2016), resultados estes, atrelados a melhora do ambiente intestinal, evitando a 

absorção das micotoxinas, resultando na eficiência dos microrganismos na digestão dos 

compostos.   

A variável MM apresenta maior digestibilidade para silagem de milho, todos os 

tratamentos estão bem próximos a quantidade de MM na dieta fornecida, podendo ser 

esse resultado aliado a método de conservação, Bergero e Peiretti, (2011), demostram a 

maior digestibilidade dos nutrientes da silagem em pôneis quando comparados os demais 

métodos de conservação, a silagem de milho possui um relação cálcio fosforo 

desbalanceada podendo ter aumento do consumo do sal mineral que foi fornecido ad 

libitum . 

Em cavalos, a inflamação do cólon dorsal direito pode estar associada à diversos 

fatores entre eles a disbiose da população microbiana ali presente, tento a alimentação 
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com principal modulador dos microrganismos (GALVIN et al., 2004), causado  

espessamento da parede intestinal, que ocorre devido à inflamação causando 

estreitamento do lúmen, levando à obstrução, indigestão e má absorção, que por sua vez 

causa cólicas recorrentes, diarreia crônica ou perda progressiva de peso (JONES et al., 

2003), evidenciando os autores supracitados  os resultados  da Tabela 10, demonstram a 

interação positiva tratamento*adsorvente, tendo em vista que os pôneis que consumiram 

silagem de milho e  recebiam adsorvente de micotoxina, apresentaram parede intestinal 

menos espessa quando comparados aos cavalos do mesmo tratamento que não recebiam 

o adsorvente, evidenciando a contaminação da silagem, reafirmando os resultados 

relacionados com a busca por alimento dos animais em liberdade, e os efeitos deletérios 

do uso de silagem de milho para cavalos, podendo trazer prejuízos irreversíveis a saúde 

digestiva e desempenho da espécie. 

As lesões hepáticas são muito comuns devido à sua função de filtração  das toxinas  

entéricas,   o  fígado  possui  alta  capacidade regenerativa,  não  alterando a maioria dos 

casos  de  lesão  hepática  para  insuficiência  hepática (DIVERS, 2015). 

Segundo Walton (2013), metade dos equinos com lesão hepática aguda 

apresentam hiperproteinémia como consequência do aumento das globulinas. A 

hiperglobulinémia possuiu alta correlação para o diagnóstico de doença hepática, 

possuindo sensibilidade intermédia (56%) e boa especificidade (80%). A 

hiperglobulinémia é consequência do aumento da síntese de α, β e γ-globulinas, a 

diminuição da relação albumina-globulina tem sido descrita como um sinal 

patognomónico ou de cirrose hepática. 

A silagem de milho sem a inclusão de adsorvente de micotoxina, apresentou 

maiores valores (P<0,05) de globulinas totais (Tabela 11), indicando uma possível lesão 
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hepática aguda, devido ao curto período de fornecimento da dieta e o metabolismo de 

micotoxinas encontrado na silagem.   

Os valores de AST - Aspartato aminotransferase ; GGT -γ-glutamil transferase; 

PT – Porteinas totais e albumina encontram se dentro da normalidade segundo Barton 

(2010). 

Para as variáveis de insulina e glicemia foi realizada a área abaixo da curva, e 

observada interação tratamento*adsorvente para glicose, e efeito de tratamento (P<0,05) 

para insulina (Tabela 12). 

As médias tanto para glicose quanto para insulinas são maiores que as encontrados 

por Gobesso et al. (2008) e Casalecchi et al. (2012) com animais mestiços de grande porte, 

no entanto estão dentro da normalidade para pôneis, Bamford et al. (2014) demonstrou 

valores similares ao trabalhar com pôneis recebendo 1,5 g de amido / kg de peso vivo por 

refeição.   

Os resultados podem ser explicados pelo altor teor de amido da silagem (23 %), e 

consequentemente a necessidade de adição de amido nos concentrados dos d emais 

tratamentos, caracterizando dietas com 2,4 g de amido por kg de peso vivo por refeição, 

bem acima do recomendado por Macon el al. (2021). 

A dieta contendo silagem sem adsorvente de micotoxina apresentou menor área 

glicêmica quando comparado aos demais, já para a curva de resposta insulinêmica o 

adsorvente não apresentou efeito, tento o tratamento de silagem as menores médias, esse 

resultado pode estar associado a velocidade de ingestão do amido, no qual, os tratamentos 

de feno e pré secado foi feita de forma mais rápida na hora de ingestão do concentrado 

(aproximadamente 17 minutos), enquanto que, para a silagem, a ingestão ocorreu por 

tempo mais demorado (ao longo do dia). 
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Os efeitos da hiperinsulinemia delongada, podem levar ao desenvolvimento de 

laminite em cavalos saudáveis (ASPLIN et al., 2007), levam a distúrbios das funções 

vasculares que deixam as lâminas do casco mais susceptíveis a danos quando expostas a 

outros fatores predisponentes, como excesso de amido. Outra hipótese é o 

desenvolvimento de um estado pró-inflamatório crônico decorrente dessa disfunção 

insulinêmica (GEOR, 2008). 

Para a variável pH fecal, foi observada diferença (P<0,05) entre os tratamentos 

(Tabela 14), com destaque para o tratamento Silagem, que apresentou maiores médias de 

pH. Segundo Santos et al. (2009) o escape de amido para o ceco e cólon de equinos, tende 

a diminuir o pH fecal dessa espécie, o que provavelmente ocorre quando esses animais 

são alimentados com silagens contendo grãos, demonstrando resultados contrário do 

presente trabalho.  

Os Valores dos AGCC (Tabela 13) nas fezes apresentam similaridades aos valores 

apresentados por Zeyner et al. (2004), o propionato apresentaram maiores valores 

(P<0,05) para o tratamento com feno e pré secado, consequentemente nos valores de 

ácidos totais do mesmo tratamento. 

Possivelmente, as menores médias de propionato, ácidos totais e 

consequentemente maiores valores de pH para o tratamento de silagem de milho, podem 

estar ligadas a forma vagarosa da ingestão, aliado a um alimento com fibra de baixa 

qualidade, já que as dietas foram formuladas com níveis de amido equilibrados, com o 

propósito de torná-las isoenergéticas e isoprotéicas, as demais dietas ofertavam amido 

através dos concentrados de forma que os cavalos consumiam os mesmo valores de amido 

num curto espaço de tempo alterando o pH, o propionato e os ácidos totais, além da 

transformação do ácido lático em propiônico pelos microrganismo do ceco, o  propionato  
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pode  ser  formado  a  partir  do  lactato  tanto  pela  rota  do  ácido  acrílico,  quanto  pela  

rota  dos  ácidos  dicarboxílicos (CORAL  et al.,  2008). 

As proporções dos ácidos acetato, propionato e butirato apesar do pH mais baixo 

estão similares aos valores demonstrados por Müller et al. (2008), quando comparado a 

silagem, pré secado e feno da mesma gramínea, tendo encontrado maiores números de 

streptococcus para o tratamento de feno, interferindo na produção do ácidos e alterando 

o pH. 

Os valores de imunoglobulina A (IgA) do presente trabalho estão acima dos 

descritos por Krueger et al. (2019), tendo, todos os animais estão em desafio com os níveis 

de 2,4 g de amido por kg de peso vivo por refeição  

A IgA é uma das principais imunoglobulina envolvida na neutralização de 

antígenos de origem ambiental (alimentar) e por ser a predominante encontrada na 

mucosa sendo usada como indicador de inflamação local (CERUTTI, 2008), tornado 

essencial para a proteção da superfície gastrointestinal. Os maiores valores de IgA do 

tratamento de silagem de milho com adsorvente, do presente trabalho (Tabela 15), denota 

uma carga antigênica ambiental maior para esse volumoso e e demonstrando capacidade 

de produção do anticorpo, MENEZES et al. (2003) relataram a correlação direta na 

maturação e estimulação do o aumento dos níveis de IgA com o aumento de substancias 

patogênicas. 

Os valores mais elevados de IgA do tratamento de silagem de milho, podem estar 

associados a presença de micotoxina juntamente ao pH mais ácido do alimento e o alto 

nível de amido presente na dieta. 
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8- CONCLUSÃO  

O feno e o pré secado de tifton 85, mesmo quando utilizados em dietas 

equivalentes em amido com a silagem de milho, apresentaram menor inflamação 

digestiva, sendo os volumosos mais seguros para alimentação de equinos, demostrando 

promover melhora na saúde e no desempenho digestivo dos cavalos. O adsorvente a base 

de mananooligossacarideo atenuou os efeitos deletérios das micotoxinas, 

consequentemente promovendo melhoras de desempenho digestivo em equinos 

alimentados com silagem de milho. 

. 

 

9- IMPLICAÇÕES 

Os resultados da presente pesquisa podem colaborar com a manutenção da saúde 

dos cavalos, consequentemente aumento da vida útil e diminuição de descartes precoce 

além de qualidade de vida e o bem estar animal. 

Para o meio científico, conseguimos provar boa parte dos alimentos usados para 

alimentação animal, podem possuir micotoxinas, além da necessidade de novas pesquisas 

sobre o impacto de dietas com elevadas quantidades de amido a logo prazo sobre a saúde 

digestiva de equinos. 
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ANEXO A - NÚCLEO EQUINO  

 

Produto: Núcleo equino - Agromix® (Jaboticabal, São Paulo, Brasil) 

Composição básica: carbonato de calcio, cloreto de sodio (sal comum), enxofre ventilado 

(flor de enxofre), fosfato bicalcico, iodato de calcio, levedura inativada, selenito de sodio, 

sulfato de cobalto, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de magnesio, sulfato de 

manganes, sulfato de zinco. 

 

Níveis de garantia Concentrações 

Cálcio (Mínimo) 190,00 g/Kg 

Cálcio (Máximo) 215,00 g/kg 

Cloro (Minímo) 105,00 g/kg 

Cobalto (Minímo) 12,00 mg/kg 

Cobre (Minímo) 250,00 mg/kg 

Enxofre (Minímo) 2,00 g/kg 

Ferro (Minímo) 1.000,00 mg/kg 

Fluor (Máximo) 720,00 mg/kg 

Fosforo (Minímo)  72,00 g/kg 

Iodo (Minímo)  20,00 mg/kg 

Magnesio (Minímo)  28,00 g/kg 

Manganês (Minímo)  1.000,00 mg/kg 

Selênio (Minímo)  2,00 mg/kg 

Sodio (Minímo)  68,00 g/kg 

 


