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RESUMO 

 

RAIMUNDO, Luis Felipe Siqueira. Comportamento alimentar do cavalo consumindo 

dieta completa extrusada. Rio de Janeiro: EsEqEx, 2019. Monografia. 

 

 O presente trabalho abordará o comportamento alimentar do cavalo consumindo dieta 

total extrusada, com a finalidade verificar se haverá grande mudança comportamental devido 

a riqueza do alimento extrusado. Para melhor entendimento, abordaremos os assuntos sobre 

comportamento alimentar e ração extrusada em si, para então poder ter um parâmetro 

comparativo e identificar as mudanças comportamentais. 

 Para adquirir subsídios necessários à análise dos animais, foi-se realizado um estudo 

amparado em pesquisas bibliográficas, bem como em dissertações, nacionais e estrangeiras de 

autores conhecedores da área. A proposta do trabalho consiste em apresentar os dados a 

respeito de comportamentos apresentados pelos cavalos durante o projeto apresentado pelo 

Laboratório de Avaliação do Desempenho de Equinos (LADEq). 

 Para conseguirmos identificar os comportamentos alimentares, a pesquisa será baseada 

no método experimental e de pesquisa, assim, após o término dos estudos, verificamos qual 

foi a resposta quanto ao comportamento dos cavalos que fizeram a dieta total extrusada. 

 

Palavras-chave: Cavalos, Comportamento, Dieta, Extrusada  
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RESUMEN 

 

RAIMUNDO, Luis Felipe Siqueira. Comportamiento de alimentación del caballo 

que consume una dieta extruida completa. Río de Janeiro: EsEqEx, 2019. Monografía. 

 

El presente trabajo abordará el comportamiento alimenticio de la dieta extruida total 

que consume caballos, con el objetivo de verificar si habrá un gran cambio de 

comportamiento debido a la riqueza de los alimentos extruidos. Para una mejor comprensión, 

abordaremos los problemas del comportamiento alimentario y el alimento extruido en sí, para 

que podamos tener un parámetro comparativo e identificar cambios de comportamiento. 

Con el fin de adquirir los subsidios necesarios para el análisis de los animales, se 

realizó un estudio basado en la investigación bibliográfica, así como en disertaciones 

nacionales y extranjeras de autores expertos. El propósito de este documento es presentar los 

datos sobre los comportamientos presentados por los caballos durante el proyecto presentado 

por el Laboratorio de Evaluación del Desempeño Equino (LADEq). 

Para poder identificar los comportamientos alimenticios, la investigación se basará en 

el método experimental y de investigación, por lo que después de la finalización de los 

estudios, verificamos cuál fue la respuesta con respecto al comportamiento de los caballos que 

hicieron la dieta extruida total. 

 

Palabras clave: Caballos, Comportamiento, Dieta, Extruido
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho abordará o comportamento alimentar do cavalo consumindo dieta 

total extrusada, com a finalidade verificar se haverá grande mudança comportamental devido 

a riqueza do alimento extrusado. Para melhor entendimento, abordaremos os assuntos sobre 

comportamento alimentar e ração extrusada, para então poder ter um parâmetro comparativo e 

identificar as mudanças comportamentais.  

Antes de tudo, devemos entender do que se trata a extrusão, para podermos dar início 

aos entendimentos e sequência dos trabalhos. A extrusão é uma etapa do processamento 

industrial de matérias-primas sólidas, a qual junta várias operações e processos num único 

equipamento, denominado extrusora ou extrusor. A extrusão apresenta várias vantagens na 

indústria alimentar, em termos operacionais e tecnológicos, pelo que o seu uso tem vindo a 

aumentar. (Revista de Ciências Agrárias, 2015) 

Para seguir no sentido do trabalho, faz-se necessário entender um pouco sobre a forma 

de alimentação dos cavalos, os quais são classificados como herbívoros, não ruminantes, com 

capacidade de digerir grande quantidade de volumoso, consumidos de forma lenta e 

constante, pois possuem estômago simples, com pequena capacidade gástrica, que representa 

10% de todo o volume do trato digestivo. A presença dos microrganismos no ceco-cólon é 

imprescindível para a sobrevivência da espécie equina, pois utilizam os subprodutos da 

fermentação microbiana como fonte energética, a fim de atender suas exigências. (Silva, 

2007) 

 O cavalo, como sabemos e podemos dizer, é uma animal que não nasceu para ser 

criado preso, para isso criou-se alguns métodos para amenizar essa mudança de hábito. O 

modelo alimentar adotado, na maioria dos casos, prioriza a ingestão de nutrientes em 

alimentos concentrados, tais como rações comerciais, produtos e subprodutos da agricultura 

ou indústria. Provavelmente isto seja devido à facilidade de aquisição e fornecimento destes 

produtos ou desconhecimento de outros modelos alternativos. Desta forma, criadores, 

profissionais e até mesmo pesquisadores não se encorajam a conhecer o ambiente da 

pastagem e as ações dos cavalos para encontrar a totalidade do alimento e atender as suas 

necessidades em quantidade e qualidade. (Revista de Ciência Equina, 2015) 

 Não só os cavalos se mantêm em cocheiras, mas o manejo consciente acrescenta uma 

soltura em pastagens, as quais, desde que devidamente manejadas, podem fornecer a 

totalidade dos nutrientes necessários para o desenvolvimento de quase todas raças e categorias 

de cavalos e são, comprovadamente, o meio mais econômico para alimentar herbívoros. Mas 
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a questão que se apresenta é: como manejá-las da melhor maneira especificamente para 

equinos? A resposta para esta questão não pode ser extrapolada das informações disponíveis 

para outras espécies, como bovinos e ovinos, pois as particularidades dos cavalos são 

inúmeras e, infelizmente, o conhecimento referente a este sistema de produção (pastagem – 

ambiente – cavalos) é escasso na literatura mundial, quando comparado aos ruminantes. 

(Revista de Ciência Equina, 2015) 

 Com isso, procuramos que o sistema de criação desses animais seja o mais próximo 

do que o cavalo viveria na natureza, suprindo suas necessidades e demandas energéticas, além 

de manter sua qualidade de vida, buscando equiparar os concentrados ao volumoso 

consumido durante o dia de um cavalo livre. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

Para realização do presente trabalho foi realizado um estudo amparado em pesquisas 

bibliográficas, bem como em dissertações, nacionais e estrangeiras de autores conhecedores 

da área. A proposta do trabalho consiste em apresentar os comportamentos alimentares 

apresentados pelos cavalos durante o projeto apresentado pelo LADEq. 

 Para conseguirmos identificar os comportamentos alimentares, a pesquisa será baseada 

no método experimental e de pesquisa, assim, após o término dos estudos, verificou-se qual 

foi a resposta quanto ao comportamento alimentar dos cavalos que fizeram a dieta total 

extrusada. 

 

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema 

 

 A extrusão pode ser definida como uma etapa de processamento industrial de 

matéria-prima sólida, a qual junta num único equipamento várias operações unitárias e 

modificações físico-químicas, frequentemente em combinação, como mistura, cozedura, 

batedura, corte, moldagem, gelatinização, fusão, torra, caramelização, secagem e esterilização 

e processos como a texturização, culminando na saída do respetivo produto através de um 

orifício (Fellows, 2006). Em muitos processos de extrusão alimentar, o aquecimento e a 

cozedura das matérias-primas têm lugar simultaneamente, à medida que estas são misturadas 

e dão forma ao produto final (Heldman e Hartel, 1997).  

Deste modo, após as respetivas matérias-primas sofrerem um aquecimento que conduz 

ao seu amolecimento ou até à fusão, o produto é moldado por este orifício de saída, 

consolidando a sua forma (Baird e Reed, 1989; Muelenaere, 1989; Fellows, 2006). Os 

equipamentos que asseguram a efetivação desta etapa de processamento industrial 

denominam-se extrusoras ou extrusores. Uma extrusora, na sua forma mais comum, é 

composta de uma tremonha ou funil de alimentação, que recebe a matéria-prima e a 

encaminha por um canhão, também denominado de manga ou carcaça, terminando num 

orifício de saída. (Revista de Ciências Agrárias, 2015) 

Relativamente às técnicas de confecção ou de processamento convencionais, a 

extrusão-cozedura distingue-se pela capacidade de desenvolver produtos diferentes em termos 

de paladar e de textura, incluindo propriedades de expansão e poder crocante, para além do 

aumento da digestibilidade dos alimentos e biodisponibilidade de nutrientes (Brennan et al., 

2011). As vantagens que a extrusão efetivamente apresenta foram enumeradas por diversos 
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autores, designadamente por Harper (1989), Heldman e Hartel (1997), Fellows (2006) e Riaz 

et al. (2009). 

Animais domésticos e selvagens em liberdade apresentam ativa ingestão de forragem 

nos períodos noturnos. O tempo destinado ao pastejo noturno não apresenta diferenças 

significativas do pastejo diurno, sendo que os valores encontrados mostram pequenas 

flutuações referentes aos indivíduos e às mudanças nas condições ambientais, mas são 

diferenciados dos diurnos pelo maior tempo de cada refeição (DOREAU et al.,1980; 

DITTRICH, 2001; GOMES, 2004; RADÜNZ, 2005; SANTOS et al., 2006).   

Durante os turnos de pastejo os animais mantêm, quase que constante, um movimento 

para frente, formando os bocados e mastigando-os, enquanto procuram uma nova estação 

alimentar. Esta movimentação é mais lenta nos sítios de pastejo de maior preferência 

(DITTRICH, 2001). 

A espécie forrageira e a raça podem não alterar o tempo médio diário de pastejo. Em 

pastagens de Brachiaria humidicola e Panicum maximum cv Colonião, pastejadas pelas raças 

Mangalarga Marchador, Bretão Postier e Pônei, o tempo de pastejo foi igual para ambas 

forrageiras, apresentando valores médios de 12 horas e 47 minutos e 13 horas e 27 minutos, 

respectivamente (ALMEIDA et al., 1999). Cavalos sem raça definida utilizaram 14 horas e 

oito minutos e 13 horas e 30 minutos do dia para o pastejo em pastos de Paspalum notatum e 

Brachiaria decumbens, respectivamente, não havendo diferença no tempo de pastejo 

independentemente da espécie forrageira (SANTOS et al., 2006). 

Para cavalos que vivem sob um telhado, o problema surge no aborrecimento, visto que 

em liberdade ele passa 12 horas a alimentar-se e a procurar alimentos. O cavalo é um animal 

que se pode ter no estábulo 22 horas por dia, mas isso poderá alterar o seu comportamento 

psicológico e neurovegetativo. As suas reações perante uma rotina sedentária podem ser 

diversas, como resultado de uma mudança alimentar diferente daquela que se está habituado. 

(mundoentrepatas.com.br, 2019) 

A digestão da erva é muito rápida. Em média, o cavalo absorve 1 kg de feno de 20 a 

60 minutos. Um cavalo de 500 kg pode chegar a ingerir sozinho 12 kg de feno. A digestão 

varia dependendo do cavalo. Se os alimentos não forem mastigados devidamente ,por ser um 

cavalo guloso, se tiver uma má dentadura ou se órgãos digestivos não funcionarem bem, 

devido às rações serem demasiados fortes ou porque o cavalo é velho, estes fatores podem 

influenciar a digestão da ração de uma forma negativa. (mundoentrepatas.com.br, 2019) 
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2.2 Referencial metodológico e procedimentos 

 

 Nesta seção do texto, foram feitas pesquisas e estudos sobre o tema abordado no 

trabalho. Os procedimentos metodológicos foram os seguintes: levantamento de literaturas 

que abordam a temática: ração extrusada e comportamento alimentar. A partir de então, foram 

realizadas leituras prévias aprofundadas sobre o tema com levantamento bibliográfico de 

posicionamentos dos respectivos autores que abordem a temática. Os materiais, por fim, 

foram sistematicamente analisados para que fossem utilizados os que se encaixam em nossa 

linha de pesquisa. Ao definir as bases práticas para a pesquisa, foi-se obedecido o cronograma 

proposto, o que permitiu a verificação das etapas do estudo. 
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3 EXTRUSÃO DE ALIMENTOS PARA EQUINOS 

 

3.1 CONCEITO DE EXTRUSÃO 

A extrusão pode ser definida como uma etapa de processamento industrial de matéria-

prima sólida, a qual junta num único equipamento várias operações unitárias e modificações 

físico-químicas, frequentemente em combinação, como mistura, cozedura, batedura, corte, 

moldagem, gelatinização, fusão, torra, caramelização, secagem e esterilização e processos 

como a texturização, culminando na saída do respetivo produto através de um orifício 

(Fellows, 2006).  

O processo de extrusão pode ser promovido através da utilização de um pistão, de um 

conjunto de rolos ou de parafuso(s) que força o material através de uma abertura estreita, a 

ajustar-se ao formato desejado. Em muitos processos de extrusão alimentar, o aquecimento e a 

cozedura das matérias-primas têm lugar simultaneamente, à medida que estas são misturadas 

e dão forma ao produto final (Heldman e Hartel, 1997). Deste modo, após as respetivas 

matérias-primas sofrerem um aquecimento que conduz ao seu amolecimento ou até à fusão, o 

produto é moldado por este orifício de saída, consolidando a sua forma (Baird e Reed, 1989; 

Muelenaere, 1989; Fellows, 2006).  

 

3.2 EQUIPAMENTOS DE EXTRUSÃO 

 

Em uma forma mais comumente usada, a extrusora é composta de um funil de alimentação ou 

tremonha, que recebe a matéria-prima e a encaminha por um canhão, também denominado de 

manga ou carcaça, terminando num orifício de saída (Figura 1).  

 

Figura 1 – Constituição geral de uma extrusora de rosca única ou de parafuso simples, destacando-se, 

em particular, as diferentes zonas em que esta se subdivide (Cortesia de Werner & Pfeiderer Ltd.) 
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No interior do canhão, um parafuso helicoidal, comumente chamado de rosca, vai 

girando e, ao ser acionado por uma eletrobomba, direciona o material na direção da saída do 

produto, pela ranhura, orifício, ou a um agregado deles, denominado, como um todo, de fieira, 

trefila ou boquilha. Mesmo com as diferenças de cada fabricante, o parafuso helicoidal e o 

interior do canhão também são rugosos ou “ranhurados”, para se evitar o escorregamento e a 

estimular uma maior adesão da matéria-prima nas partes internas do equipamento. Desse 

modo, em face da rotação do parafuso helicoidal, a matéria prima vê-se submetida a pressões 

bem elevadas. 

 As diferentes formas de combinação de operações e processos na extrusora, muito 

variáveis, são função da escolha dos parâmetros de extrusão adequados à obtenção do produto 

final e/ou dos produtos intermédios pretendidos (Meuser e Wiedmann, 1989). 

 Contudo, podemos considerar que há duas modalidades de extrusão aplicadas na 

indústria alimentar (Fellows, 2006): extrusão a quente e extrusão a frio. Na extrusão a quente, 

que Muelenaere (1989) denomina de extrusão-cozedura, é empregue calor, de modo a obter 

temperaturas elevadas no canhão, da ordem dos 100-180 ºsC (Hauck, 1993), podendo 

inclusive chegar aos 200º C, traduzidas em temperaturas no produto de cerca de 150º C. 

Porém, ao se trabalhar com temperaturas muito elevadas, o tempo de residência do 

material no canhão é relativamente curto, para evitar ou mitigar alterações indesejáveis no 

produto devido ao calor, como perda de vitaminas e de aminoácidos essenciais, 

“acastanhamento”, ou aparecimento de sabores estranhos. 

 Portanto, podemos entender que no processo de extrusão, ocorre um cozimento 

industrial dos alimentos, que são moídos e misturados de forma 100% homogênea. Além 

disso, passam por elevadas temperaturas e pressão que os deixam no formato mais adequado, 

esterilizando e mantendo seu valor nutritivo ao mesmo tempo. Assim, com a umidade 

retirada, torna-se possível guardar esses alimentos fora da geladeira e por muito mais tempo. 

Mas, claro, desde que em local seco, fresco, ao abrigo do sol e longe de materiais químicos, 

como produtos de limpeza. 
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4 COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE EQUINOS 

 

4.1 ANIMAIS SOLTOS A CAMPO 

 

Estudos a respeito dos padrões de comportamento dos cavalos livres em pastagens, 

quando analisados de maneira genérica, mostram características similares em relação ao 

tempo destinado à colheita das forragens, à locomoção, ao descanso e às outras atividades 

sociais. Os valores encontrados correspondem de 10 a 16 horas por dia para o pastejo, com 

duração de 2 a 3 horas para cada refeição, separadas por intervalos curtos, caracterizados por 

períodos de descanso, pela locomoção e outras atividades sociais (TYLER, 1972; DUNCAN, 

1980; DITTRICH, 2001; GOMES, 2004; RADÜNZ, 2005; SANTOS et al.,2006; ZANINE et 

al., 2006) 

 Animais domésticos e selvagens em liberdade apresentam ativa ingestão de forragem 

nos períodos noturnos. O tempo destinado ao pastejo noturno não apresenta diferenças 

significativas do pastejo diurno, sendo que os valores encontrados mostram pequenas 

flutuações referentes aos indivíduos e às mudanças nas condições ambientais, mas são 

diferenciados dos diurnos pelo maior tempo de cada refeição (DOREAU et al.,1980; 

DITTRICH, 2001; GOMES, 2004; RADÜNZ, 2005; SANTOS et al., 2006). 

 Durante os turnos de pastejo os animais mantêm, quase que constante, um movimento 

para frente, formando os bocados e mastigando-os, enquanto procuram uma nova estação 

alimentar. Esta movimentação é mais lenta nos sítios de pastejo de maior preferência 

(DITTRICH, 2001).   

A espécie forrageira e a raça podem não alterar o tempo médio diário de pastejo. Em 

pastagens de Brachiaria humidicola e Panicum maximum cv Colonião, pastejadas pelas raças 

Mangalarga Marchador, Bretão Postier e Pônei, o tempo de pastejo foi igual para ambas 

forrageiras, apresentando valores médios de 12 horas e 47 minutos e 13 horas e 27 minutos, 

respectivamente (ALMEIDA et al., 1999). Cavalos sem raça definida utilizaram 14 horas e 

oito minutos e 13 horas e 30 minutos do dia para o pastejo em pastos de Paspalum notatum e 

Brachiaria decumbens, respectivamente, não havendo diferença no tempo de pastejo 

independentemente da espécie forrageira (SANTOS et al., 2006).  

O estado fisiológico do animal influencia no tempo destinado ao pastejo, pois, éguas 

em lactação utilizam em média 59% do dia para o pastejo e 40% para descanso e outras 

atividades (RIFÁ, 1990).   
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O maior ou menor tempo de permanência dos equinos nas pastagens interfere no 

tempo médio diário de pastejo. Éguas com acesso a pastagens durante 24 horas pastejam por 

mais tempo, proporcionalmente, do que éguas com acesso a pastagens durante apenas 12 

horas, sendo que este comportamento foi observado tanto durante o dia quanto durante a noite 

(POND et al. 2001).  

A estação do ano também interfere no comportamento em pastejo, alterando a 

preferência devido à sucessão estacional das espécies forrageiras ou modificando os padrões 

do período e do tempo das refeições (MAYES e DUNCAN, 1986; PUTMAN, et al., 1987). 

Independente do sistema de pastejo utilizado (contínuo ou rotacionado), o tempo de duração 

das refeições mostra um mesmo padrão, as quais são interrompidas por intervalos curtos e ao 

acaso (GUDMUNDSON e DYRMUNDSSON, 1994; RADÜNZ, 2005) 

 O consumo de pastos na presença de fezes é afetado que em outros herbívoros 

domésticos, mas os estudos ainda são pouco conclusivos. Devido ao fato de que os cavalos 

evitam o pastejo próximo às fezes, piquetes pequenos rapidamente desenvolvem áreas com 

plantas curtas e pastejadas e áreas com plantas maiores que são rejeitadas, ocasionando um 

mosaico sobre o pasto. A qualidade da forragem disponível interfere no tamanho dessas áreas 

de rejeição, pois animais que não dispõem de forrageiras de alta qualidade apresentam, com 

menor intensidade, o comportamento de evitar o consumo de forragens contaminadas por 

fezes, o que diminui ou até faz desaparecer as áreas de rejeição (ÖDBERG e FRANCIS-

SMITH, 1976). 

 

4.2 ANIMAIS ENCOCHEIRADOS 

 

O equino é um animal herbívoro, com cólon e ceco funcionais bem desenvolvidos e 

especializados na digestão de fibras. Em habitat natural, as pastagens sempre foram o 

alimento natural dos equinos, sendo compostas por diferentes espécies vegetais que serviam 

para uma dieta completa, escolhidas livremente pelos animais (MÜLLER, 2012).  

 Com a criação de equinos estabulados, ocorreram mudanças na alimentação destes 

animais proporcionadas pelo avanço do conhecimento em nutrição. Entretanto, houve 

predominantemente a preocupação em se atender às necessidades nutricionais, não se 

considerando as questões relacionadas às formas de disponibilização dos alimentos e o 

comportamento alimentar dos cavalos (DITTRICH et al., 2010).  
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Os principais problemas existentes no sistema de criação de equinos estabulados são a 

restrição de áreas disponíveis ao pastejo, a limitação de alternativas alimentares, a 

apresentação de formas inadequadas dos alimentos e a redução do tempo disponibilizado para 

o equino se alimentar (BENHAJALI et al., 2009; DITTRICH et al., 2010). Verifica-se, ainda, 

a existência de poucas áreas destinadas ao cultivo de volumosos, o que restringe ainda mais as 

opções alimentares para os equinos (REZENDE et al., 2006). 

 JOHNSON et al. (1998) observaram que uma proporção alta de concentrado na dieta 

de equinos confinados aumentou a incidência de distúrbios orais de comportamento, tais 

como morder grade/muro, lamber cocho/grade e comer cama. Ao comparar equinos 

alimentados com concentrado a equinos alimentados com feno, WILLARD et al., (1977) 

constatou que estes passaram mais tempo comendo, acarretando menos tempo ocioso para 

adquirir distúrbios no comportamento. Portanto, se a quantidade oferecida de fibras aos 

animais é insuficiente, os indicadores de saciedade podem não ser ativados, deixando os 

cavalos com uma alta motivação alimentar (McGREEVY et al., 1995). 

Equinos estabulados passam maior parte do tempo parados e desenvolvendo distúrbios 

de comportamento, com pequena parte do tempo se alimentando ou se distraindo. 

GOLOUBEFF (1993) relatou que equinos estabulados 24 horas por dia com exceção dos 

momentos em que está ligado a atividades de treinamento, com oferta restrita de fibra, onde o 

único contato visual é através das portas das baias, passam 15% de seu tempo comendo, 65% 

em pé, 15% deitados e 5% realizando outras atividades. Segundo REZENDE et al (2006 a), 

em estudos com as raças Bretã e Percheron em regime de confinamento, estes passaram cerca 

89% de seu tempo em pé dentro da baia, de 1,3% a 4,0% deitados, e gastaram apenas de 6,8% 

a 9,1% com comportamento alimentar , sendo maior o tempo despendido (12,8% a 16,9%) 

com distúrbios de comportamento. 

Em outro estudo sobre comportamento realizado com os animais do Exército 

Brasileiro, sediado em Brasília, foram avaliadas quatro raças (PSI, BH, Lusitano e Mestiço), 

todos em treinamento, foram encontrados os seguintes dados: os equinos passaram a maior 

parte do tempo diário (65% a 73%) em pé dentro da baia, em atividades relacionadas à 

alimentação gastaram apenas de 8% a 14% das horas do dia e deitado de 1% a 9%. 

Novamente o tempo diário despendido com de distúrbios de comportamento (6% a 18%) foi 

similar ou superior ao tempo de alimentação (REZENDE et al. 2006 b), assim como no estudo 

anteriormente citado. Portanto, é evidente a brusca mudança de comportamento imposta pelo 

confinamento, quando comparada com cavalos selvagens que despendem aproximadamente 
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60% de seu tempo comendo, 20% em pé, 10% deitados e 10% realizando outras atividades 

(DUNCAN, 1980). 

 

5 COMPORTAMENTO ALIMENTAR DO CAVALO CONSUMINDO DIETA 

COMPLETA EXTRUSADA 

 

Os dados descritos neste capítulo são referentes a avaliação de cavalos atletas que 

receberam a dieta Nutratta® que representa o fornecimento exclusivo da ração completa 

extrusada em 2% do PV animal a fim de suprir as necessidades nutricionais de equinos atletas 

que desempenham atividade física intensa. 

Os animais foram alimentados em relação ao peso vivo animal, sendo que o a taxa de 

consumo (g de MS/ minuto) foi corrigida para o tempo individual e pelo teor de matéria seca 

de cada concentrado. A taxa de consumo foi mensurada em 3 momentos, 5:00 am, 14:00 e as 

18:00 durante seis dias, totalizando 18 observações por animal que estão descritas em valor 

médio por tratamento. 

 

Tabela 1. Valores médios e desvio padrão (DP) da taxa de consumo (g de MS/min) dos 

concentrados fornecidos nos horários 5:00; 14:00 e as 18:00 horas. 

Horários de quantificação da taxa de consumo  

(g de MS/Min) 

Tratamento Kg de 

MS/refeição 

05:00 14:00 18:00 

Nutratta 2559 19 ± 11 28 ± 26 22 ± 17 

Nutratta 

Enriquecimento 
2069 59 ± 37 65 ± 7 65 ± 20 

Controle 2668 57 ± 18 * 68 ± 16 

 

Tabela 2. Taxa de consumo na matéria natural nos horários 5:00; 14:00 e as 18:00 horas. 
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 Observando-se o comportamento desses animais, constatou-se que o tempo de 

consumo da dieta total extrusada supera o tempo de consumo da ração, em relação ao cavalo 

com dieta contendo volumoso e cocentrado, muito menos ao tempo de um cavalo solto a 

campo. 

 Os cavalos apresentaram menos disturbios durante o seu tempo ocioso, o qual foi 

reduzido significativamente, como consumir estrume e ficar batendo na porta das baias. 

Houve, também, uma diminuição dos problemas comportamentais durante o trabalho, como 

cavalos que apresentaram excesso de energia, querendo morder os tratadores ou ficando 

inquieto, saltitando ou dando coices, possivelmente devido a diminuição desse estresse de 

baia. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O comportamento animal e alimentar dos eqüinos está relacionado a diversos fatores, 

dentre os quais se pode destacar o sistema de criação, a quantidade e qualidade nutricional dos 

alimentos, e o contato com outros eqüinos, físico ou apenas visual, além da característica 

comportamental do próprio individuo (LEWIS, 2000) 

Corroborando com o observado, GOLOUBEFF (1993) em estudo com eqüinos 

estabulados e alimentação restrita, observou que os animais despenderam 15% de seu tempo 

comendo e 85% em ócio total, o que demonstra mudança comportamental em comparação 

como hábito de animais em sistema de pastejo, no qual se apresentam 60% de seu tempo 

comendo e apenas 40% do tempo em ócio. SANTOS et al. (2006) observou valores médios de 

57,58 e 42,43% no tempo de alimentação e tempo total em ócio respectivamente, em sistema 

de pastejo, dados superiores aos obtidos no presente experimento.   

Com relação ao comportamento alimentar, ao comparar eqüinos alimentados com 

dietas contendo concentrado com os animais alimentados apenas com feno, constatou-se que 

animais alimentados com feno passaram mais tempo comendo, acarretando menos tempo 

ocioso para adquirir distúrbios no comportamento, possivelmente devido à quantidade 

diminuta de fibra oferecida aos animais, o que pode ter influenciado sobre os indicadores de 

saciedade, não sendo estes ativados, deixando os cavalos possivelmente com fome 

(WILLARD et al. 1977; McGREEVY et al. 1995).   

JOHNSON et al. (1998) relata que, quando se aumenta a porcentagem de concentrado 

na dieta e consequentemente diminui-se o tempo de alimentação a incidência de distúrbios 

orais de comportamento, tendem a aumentar. Alguns pesquisadores acreditam que o tédio 

relacionado principalmente ao maior tempo de ócio, é um dos principais fatores 

desencadeadores de distúrbios comportamentais em equinos (JACKSON et al. 1984; 

TURNER et al. 1984; KRZAK et al. 1991). 

O conhecimento da distribuição das atividades e a criação de animais em baias que 

permitam um contato visual com outros animais e demais atividades realizadas nas 

proximidades e a distribuição do tempo das atividades de alimentação com um maior 

fracionamento das dietas e o tempo total que o animal permanece em ócio, podem ser 

medidas recomendadas para obter bem estar dos equinos estabulados, bem como sugerir 

práticas alimentares visando aproximarjui-se ao máximo, ao comportamento alimentar 

apresentado pelo animal na natureza. 



 22  

Por isso, a utilização da ração extrusada tornou-se a melhor opção a se tomar quanto a 

um animal atleta que passa a maior parte do tempo em cocheiras, pois, por ter um tempo de 

consumo maior, o cavalo se aproxima do que vive na natureza, o qual passa a maior parte do 

tempo pastando, demonstrado durante o experimento. Os cavalos não consumiam toda a ração 

de uma vez só, quando comparado ao grupo de ração Peletizada, pelo contrário, os animais 

comiam um pouco e paravam, aos poucos ias fazendo isso, o que dilatou o tempo de consumo 

e diminuiu o seu tempo ocioso quando preso. Além desse ganho de tempo, essa ração 

extrusada provou ser uma ração com propriedades energéticas mais favoráveis ao atleta.  

Algumas variáveis que interferem na composição de condições que possibilitem a 

melhor qualidade de vida do animal estabulado podem ser citadas. Dentre elas, a área total da 

cocheira, área específica de cada baia, sistema de ventilação, tipo de piso, direção adotada na 

construção da cocheira como um todo em relação à órbita solar, exposição maior ou menor ao 

sol, devido à proximidade ou não de arborização, iluminação, tipo de material utilizado para a 

construção (ROBINSON, 1992). 
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