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RESUMO 

GARCEZ, Diana Silva Maynard. Farelo de palma forrageira (Nopalea cochenillifera 
Salm Dyck) na dieta de equinos. Sergipe: UFS, 2016. 46p. (Dissertação – Mestrado em 
Zootecnia) 
  

RESUMO: Objetivou-se com este trabalho avaliar o uso do farelo de palma forrageira 
(Nopalea cochenillifera Salm Dyck) na dieta de equinos. O primeiro experimento foi 
dividido em duas etapas, a primeira consistiu no teste de preferência entre os tratamentos 
com 0, 5, 10 e 15% de substituição do concentrado peletizado por farelo de palma 
forrageira (FPF) na dieta, e a segunda etapa consistiu na substituição do concentrado 
moído pelos mesmos níveis de FPF. Para ambas etapas foram utilizadas 10 éguas, 
Mangalarga Marchador, com peso corporal de 355 ± 25 kg e idade de 10 ± 4 anos. O 
período experimental consistiu em 3 dias de adaptação, onde os animais receberam 1,2 
kg de concentrado comercial, e 3 dias de observação em que os animais receberam 300g 
de concentrado comercial antes do teste e 300g de cada tratamento durante 15 minutos. 
Na etapa 1 foi determinada a razão de ingestão (RI). Nas etapas 1 e 2 foi realizado o teste 
de ordenação para classificar as dietas em ordem decrescente de palatabilidade. O 
delineamento experimental foi inteiramente casualizado e os dados de razão de ingestão 
foram submetidos a análise de variância e de regressão a 5% de significância. O teste de 
ordenação foi avaliado estatisticamente pelo teste de Friedman. Com base na RI os 
animais apresentaram maior preferência pela dieta controle enquanto que o tratamento 
contendo 15% de FPF foi o menos consumido. Pelo teste de ordenação, na etapa 1 o 
alimento mais palatável foi o tratamento sem FPF e o alimento com 5% de FPF seguido 
pelos tratamentos contendo 15% e 10% de substituição, na etapa 2 não houve diferença 
na palatabilidade das dietas experimentais. O segundo experimento avaliou o consumo, 
digestibilidade aparente e resposta glicêmica pós-prandial dos mesmos tratamentos. 
Foram utilizados 4 machos castrados, sem raça definida, com idade de 13 ± 2 anos e peso 
corporal de 449 ± 15 kg. A dieta total foi composta por feno Tifton 85 (Cynodon spp) e 
concentrado comercial na proporção de 70:30, respectivamente. Para determinação dos 
coeficientes de digestibilidade foi realizada coleta total de fezes. Para o teste glicêmico 
foram coletados 5 mL de sangue 30 minutos antes e 30, 60, 90, 120, 180, 240 minutos 
após fornecimento dos tratamentos. O delineamento experimental foi inteiramente 
casualizado em quadrado latino (4x4). Os dados foram submetidos à análise de variância 
e de regressão a 5% de probabilidade. Os consumos de matéria mineral e extrato etéreo 
diferiram entre os tratamentos (P<0,05). O consumo e os coeficientes de digestibilidade 
dos demais nutrientes não diferiram entre os tratamentos (P>0,05). A concentração 
plasmática basal de glicose, o tempo gasto até o pico de glicose e a concentração de 
glicose no pico foram semelhantes entre os tratamentos, com exceção do período de 180 
minutos. Com isso, pode-se concluir que o FPF é um alimento alternativo na dieta de 
equinos que pode substituir o alimento concentrado em até 15% sem diminuir o consumo 
e prejudicar a digestibilidade da dieta, além de apresentar grande aceitação pelos animais 
quando misturado à ração moída.  

Palavras-chave: alimento alternativo; cactáceas; digestibilidade aparente; glicemia; 
nutrição de equinos; teste de preferência. 
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ABSTRACT 

GARCEZ, Diana Silva Maynard. Cactus meal (Nopalea cochenillifera Salm Dyck) in 
horses diet. Sergipe: UFS, 2016. 46p. (Dissertation – Master Degree in Animal Science) 
 
ABSTRACT: The author of this study aimed to evaluating the use of the cactus meal 
(Nopalea cochenillifera Salm Dyck) in horses diet. The first experiment was divided into 
two step: the first was the preference test between treatments with 0, 5, 10 and 15% 
replacement of pelletized concentrate by cactus meal (CM) on the diet, and the second 
step was the replacement of the ground concentrate by the same levels of CM. For both 
steps were used 10 Mangalarga Marchador mares, with a body weight of 355 ± 25 kg and 
age 10 ± 4 years. The experimental period consisted of three days of adaptation, where 
animals received 1.2 kg of commercial concentrated and three days of observation where 
the animals received 300g of commercial concentrate before testing and 300g of each 
treatment for 15 minutes. In step 1 was determined the rate of intake (RI). In steps 1 and 
2 was performed the sorting test to classify diets in descending order of palatability. The 
experimental delineation used was entirely randomized and the intake rate data were 
submitted for variance analysis and regression at 5% of significance. The sorting test was 
statistically evaluated by Friedman test. Based on the RI, the animals showed higher 
preference for controlled diet while the treatment with 15% of CM was least consumed. 
According to the sorting test, in step one the most palatable feed was the treatment with 
no CM and feed with 5% of CM followed by the treatments with 15% and 10% 
substitution, in step 2 there was no difference in the palatability of the experimental diets. 
The second experiment evaluated feed intake, apparent digestibility and postprandial 
glycemic response of these treatments. Four mixed breed horses were used, aging 13 ± 2 
years old and weighing 449 ± 15 kg. The diets consisted of Tifton 85 hay (Cynodon spp) 
and commercial concentrate on the proportion of 70:30, respectively. To determine the 
digestibility coefficients was carried out total collection of faeces. For the glycemic tests, 
5 mL of blood were collected around 30 minutes before, and 30, 60, 90, 120, 180, 240 
minutes after the treatments suply. The experimental delineation used was entirely 
randomized in Latin Square (4x4). Data were submitted for variance analysis and 
regression with 5% of significance. Feed intake of mineral matter and ether extract 
differed between treatments (P <0.05). Feed intake and digestibility of the other nutrients 
did not differ between treatments (P> 0.05). The basal glucose concentration, time until 
glucose peak and glucose peak concentration were similar among treatments, except for 
the 180-minute period. Thus, it can be concluded that the CM is an alternate feed in the 
diet of horses which can replace the concentrated feed in up to 15% without reducing the 
consumption and impair the digestibility of the diet, besides having great acceptance by 
the animals when mixed with feed ground. 
 
Keywords: alternative food; apparent digestibility; cactuses; equine nutrition; glycemia; 
preference test. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A criação de equinos tem se destacado de maneira significativa no mercado 

mundial nas últimas décadas. A equinocultura passou a exercer um grande papel na 

geração de renda e empregos, movimentando cerca de R$ 7,3 bilhões por ano e gerando 

cerca de 3,2 milhões de empregos diretos e indiretos (Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento – MAPA, 2012). O Brasil é o país com o maior rebanho equino da 

América Latina e o terceiro no mundo. Destaque para o Nordeste que, além de equinos, 

concentra maior número de registros de asininos e muares (MAPA, 2012). 

O crescimento da equinocultura na região Nordeste do Brasil é notável, isto ocorre 

devido à popularização de atividades equestres, tais como vaquejada, hipismo e corrida 

dos três tambores. Além do crescente número de pessoas que veem nas cavalgadas sua 

principal atividade de lazer. Com isso, a preocupação com o manejo diário desta espécie, 

mais especificamente com o manejo nutricional, vem aumentando de maneira 

significativa e um número cada vez maior de proprietários, profissionais e criadores 

buscam uma alimentação balanceada e de qualidade, que supra as exigências dos animais 

sem causar prejuízos à saúde. 

Os equinos são animais que possuem ceco-cólon funcional, local onde ocorre 

fermentação microbiana com aproveitamento dos nutrientes provenientes dos 

carboidratos fibrosos (FRAPE, 2008). Dietas contendo excesso de amido podem causar 

transtornos metabólicos aos animais, promovendo uma fermentação inadequada destes 

carboidratos solúveis no intestino grosso do equino, causando um desequilíbrio na 

microbiota endógena podendo levar a quadros de cólica e laminite (GEOR et al., 2013). 

Sendo assim, a utilização de alimentos que tenham em sua composição alta concentração 

de carboidratos que são rapidamente aproveitados pelo equino (oligossacarídeos, 

frutosanos, galactanos, β-glucanos e substâncias pécticas) são capazes de oferecer energia 

e manter a função intestinal normal, características necessárias para a saúde e o bem estar 

destes animais (LEWIS, 2000). 

O cultivo da palma forrageira ganhou destaque na região Nordeste do Brasil por 

apresentar alta produção de matéria verde por hectare, alto teor de carboidratos solúveis, 

facilidade de obtenção por produtores da região e grande resistência a longos períodos de 

estiagem, funcionando como importante reservatório hídrico e energético em períodos de 

seca na região (FOLKER, 2001). 
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1Valor do dólar registrado no dia 26/04/2016 
 

A utilização deste alimento na nutrição animal, na forma in natura ou farelo, é 

uma linha de pesquisa que vem crescendo nas regiões áridas e semiáridas do Brasil. 

Contudo, estes estudos são realizados, na maioria das vezes, com animais ruminantes 

(SILVA; SANTOS, 2006; TORRES et al., 2009), e em menor quantidade com animais 

não ruminantes (ARAÚJO, 2014; CARVALHO et al., 2012; FERREIRA et al., 2009), 

porém não foram encontrados trabalhos utilizando a espécie equina. 

O valor energético da palma é proveniente de carboidratos solúveis (57,9%), 

sendo baixa a concentração de amido (7,5%) (SANTOS et al., 2006; AYADI et al., 2009), 

características importantes à nutrição equina, enquanto o milho possui elevado teor de 

amido (62,66%) (ROSTAGNO, 2011) que pode não ser digerido na digestão pré-cecal e 

chegar ao íleo e ceco, causando queda no pH desta região e produzindo ácido lático e 

outros ácidos orgânicos (PAGAN et al., 1998). 

Somado a isso, a utilização do farelo de palma como ingrediente da ração pode 

ainda baratear o custo da produção animal ao diminuir os gastos com a alimentação. 

Segundo Araújo (2014), o gasto médio para a produção do farelo de palma é cerca de 

US$ 0,03 / kg de farelo1, equivalente a 25% do preço do milho. 

  Objetivou-se com este trabalho, avaliar o potencial de utilização do farelo de 

palma forrageira em dietas para equinos adultos em manutenção. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Sistema digestório equino 

O equino é um herbívoro não ruminante que possui particularidades anátomo-

fisiológicas muito importantes como a região ceco-cólica bastante desenvolvida, sendo 

este o principal sítio de fermentação (BRANDI; FURTADO, 2009; MORGADO; 

GALZERANO, 2009).  

O trato digestivo dos equinos é dividido em boca, esôfago, estômago, intestino 

delgado e intestino grosso. O sistema digestório inicia-se por lábios fortes e extremamente 

móveis que, junto à língua e dentes, atuam na apreensão de alimentos no pastoreio ou 

ingestão de substâncias mais firmes como ramos e tubérculos (BRANDI; FURTADO, 

2009). 

 De acordo com Frape (2008), a presença física de material alimentar na boca 

estimula a secreção de saliva (40-90 mL/min), que parece não ter atividade de enzima 

digestiva, mas seu conteúdo mucoso faz com que funcione como lubrificante, prevenindo 

o engasgo e facilitando a deglutição do bolo alimentar, além de possuir também a 

capacidade tamponante por conter bicarbonato.  Ainda segundo Frape (2008) o estômago 

do equino adulto é um órgão pequeno, seu volume ocupa cerca de 10% do trato 

gastrointestinal (TGI) e possui capacidade aproximada de 15 a 18 L. A entrada para o 

estômago ocorre por uma válvula muscular chamada esfíncter cárdico. A anatomia 

gástrica diferencia o estômago equino de outros não ruminantes, pois além da força 

considerável dos esfíncteres cárdico e pilórico, quase metade da superfície da mucosa é 

recoberta por epitélio escamoso, ao invés de glandular.  

 O intestino delgado é relativamente curto, com cerca de 25 metros de 

comprimento, corresponde a aproximadamente 30% do sistema digestório e divide-se em 

três regiões principais: duodeno, jejuno e íleo. Este órgão constitui o principal local de 

digestão e absorção de lipídeos, carboidratos solúveis e parte da proteína dos alimentos 

(MEYER, 1995). Além disso, os equinos não possuem vesícula biliar, portanto a secreção 

de enzimas da bile e do suco pancreático é contínua (WEYNBERG et al., 2006). A 

natureza do material que deixa o intestino delgado é descrita como resíduos alimentares 

fibrosos, amido resistente, proteína e secreções intestinais (TRIBUCCI, 2013). 

 O intestino grosso dos equinos é muito desenvolvido, e seu volume representa 

60% do volume total do trato digestório, dividindo-se em ceco, cólon e reto. O cólon é 
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subdividido em cólon maior ventral direito e esquerdo, cólon maior dorsal direito e 

esquerdo, e cólon menor (MEYER, 1995), conectados pelas flexuras esternal, pélvica e 

diafragmática. No equino adulto mede cerca de 3 a 4m, é maior que o dobro da capacidade 

do ceco que mede cerca de um metro de comprimento e tem uma capacidade de 25 a 35L. 

As quatro partes do cólon maior são (FRAPE, 2008). 

 No intestino grosso dos equinos há atuação de microrganismos responsáveis pela 

fermentação dos carboidratos rapidamente e lentamente fermentáveis da dieta, 

disponibilizando ácidos graxos de cadeia curta (acético, butírico e propiônico) que serão 

absorvidos pelo organismo do animal e utilizados como fonte de energia (CINTRA, 2010; 

FRAPE, 2008; NRC, 2007). Esta fermentação pós gástrica ocorre predominantemente na 

região ceco-cólica, onde as populações de microrganismos são suficientemente 

estabelecidas como resultado de condições favoráveis, tais como o tempo de retenção 

adequado e pH superior a 5 (VAN SOEST, 1994). 

  O pH cecal pode sofrer alterações de acordo com a dieta oferecida ao animal, seu 

valor pode diminuir quando a mesma apresentar altas concentrações de amido, que podem 

passar pelo intestino delgado sem serem aproveitados devido à reduzida produção e 

secreção de amilase pancreática, chegando intactos à região ceco-cólica, promovendo a 

multiplicação de microrganismos indesejáveis que causarão alterações drásticas no 

equilibrio da microbiota intestinal e, consequentemente, graves transtornos metabólicos, 

como cólica e laminite (POTTER et al., 1992; COHEN et al., 1999). 

 Sendo assim, a utilização de alimentos que contenham baixo teor de amido são 

essenciais para a manutenção da saúde do trato gastro intestinal de equinos. Um exemplo 

de alimento que se enquadra nesta classificação é a palma forrageira, que possui alta 

concentração de carboidratos solúveis, em média 57,9% (SANTOS et al., 2006), e baixo 

teor de amido, cerca de 7,5% (ABIDI, 2009). Enquanto o milho, principal ingrediente que 

compõe o alimento concentrado de equinos, possui cerca 62,66% de amido 

(ROSTAGNO, 2011). 

 

2.2. Manejo nutricional de equinos em manutenção 

O manejo nutricional é um fator importante ao processo de criação zootécnica e 

este deve se adequar às diversas categorias e estágios fisiológicos nos quais os animais se 

encontram. Na fase de mantença, as exigências de nutrientes incluem aquelas 

relacionadas à manutenção da temperatura corporal, dos batimentos cardíacos e 
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circulação sanguínea; ou seja, os nutrientes da dieta são utilizados para a manutenção da 

homeostasia corporal (CINTRA, 2010).  

Segundo o NRC (2007), para serem enquadrados na categoria manutenção, os 

animais precisam ter cessado a fase de crescimento, não devem realizar nenhum tipo de 

atividade física ou trabalho e as fêmeas não podem estar gestantes nem lactantes. Esta 

categoria possui ainda três subdivisões: mínimo, médio e máximo; as quais dizem 

respeito às características individuais dos animais, tais como temperamento, idade, 

eficiência do isolamento térmico e estresse, que acabam alterando suas exigências 

nutricionais diárias. 

De acordo com o NRC (2007), um animal em manutenção com peso corporal 

médio de 400kg necessita de 504g de proteína bruta e 3180 kcal de energia digestível 

diariamente, valores inferiores a qualquer outra categoria animal. A quantidade de 

alimento na matéria seca (MS) ingerido é cerca de 2% do peso do animal, correspondendo 

neste caso a 8kg de alimento com base na matéria seca.  

Com isso, as necessidades nutricionais de equinos em manutenção, na maioria das 

vezes, podem ser supridas somente com a oferta de alimento volumoso de qualidade, 

como feno ou pastagens que apresentem alto teor de fibra bruta (28 a 38%), entre 2 a 2,2 

Mcal/kg de MS e no mínimo 4% de PB, além de água e sal mineral à vontade (LEWIS, 

2000). Entretanto, quando o alimento volumoso não supre as exigências nutricionais do 

animal, a utilização de alimento concentrado, seja na forma de ração comercial ou farelos, 

se torna uma alternativa aos criadores para manutenção destes animais.  

Segundo Meyer (1995), recomenda-se não ultrapassar a quantidade de 0,4% de 

concentrado/kg de peso corporal por refeição. De forma mais específica, Hoffman (2001) 

sugere o fornecimento máximo de 0,2% de concentrado/Kg de peso corporal por refeição 

de amido ou fibras de fácil fermentação, com o objetivo de evitar a ocorrência de 

transtornos metabólicos. 

 

2.3. Digestão de carboidratos 

Carboidratos são os nutrientes mais abundantes na natureza e representam a 

fonte primária de energia para organismos vivos (BERTECHINI, 2006), sendo o 

componente principal das plantas forrageiras (75%) (PAGAN, 2001). 

Segundo Van Soest (1994), os carboidratos podem ser agrupados em 

carboidratos fibrosos – celulose e hemicelulose, que, juntamente com a lignina, compõem 

a parede celular vegetal – e não-fibrosos, que incluem amido, monossacarídeos, 
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dissacarídeos e oligossacarídeos, frutosanos, pectinas, galactanos e β-glucanos. Contudo, 

este tipo de avaliação, baseado na composição química, é mais adequado à fisiologia 

digestiva dos ruminantes que à dos equinos, pois diferenças importantes no processo de 

digestão entre as espécies devem ser observadas, em virtude da diferença na 

compartimentalização do trato digestório, o que resulta em variações na digestibilidade 

dos alimentos (KRONFELD, 2001). Sendo assim, Hoffman et al. (2001) propuseram uma 

nova forma de classificação dos carboidratos com base na maneira com que são 

aproveitados no sistema digestório equino: carboidratos hidrolisáveis, digeridos de 

maneira enzimática no intestino delgado, e carboidratos rapidamente e lentamente 

fermentáveis, degradados por meio de fermentação microbiana na região cecal do 

intestino grosso. Os carboidratos hidrolisáveis são compostos por monossacarídeos, 

dissacarídeos e amido não resistente, já os rapidamente fermentáveis são constituídos 

pelos oligossacarídeos, frutosanos, galactanos, β-glucanos e substâncias pécticas e os 

lentamente fermentáveis são compostos pela hemicelulose e celulose. 

Na espécie equina o processo de digestão dos carboidratos ocorre em duas 

etapas: a primeira é denominada digestão enzimática ou pré-cecal e a segunda 

fermentação microbiana ou pós-íleal. A primeira ocorre no intestino delgado onde os 

carboidratos são expostos a enzimas pancreáticas e intestinais responsáveis pela hidrólise 

do carboidrato e posterior absorção na forma de monossacarídeo (FRAPE, 2008). A 

segunda ocorre majoritariamente na região ceco-cólica, pois, devido às ligações do tipo 

β entre as unidades de glicose dos carboidratos estruturais, estas moléculas tornam-se 

resistentes à hidrólise enzimática no trato gastrointestinal de animais não ruminantes e só 

são passíveis de degradação por meio da fermentação realizada por diferentes populações 

de microrganismos, produzindo os ácidos graxos voláteis de cadeia curta (acético, 

butírico e propiônico) (MORGADO e GALZERANO, 2009). 

Os ácidos graxos oriundos do metabolismo microbiano são aproveitados pelo 

organismo equino como fonte de energia (HALL, 2003). O acetato e butirato são obtidos 

principalmente das forragens, já o propionato e lactato são resultado da presença de amido 

resistente no intestino grosso. A taxa de absorção é inversamente proporcional ao peso 

molecular, portando o acetato é absorvido primeiramente, seguido do propionato, butirato 

e lactato. A absorção é essencial para a manutenção do pH do meio acima de 6, requerido 

para manutenção das bactérias responsáveis pela fermentação das fibras. O acetato e o 

butirato podem fornecer carbonos para a síntese de lipídios, enquanto o propionato é 
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substrato gliconeogênico e contribui para o metabolismo da glicose (BRANDI; 

FURTADO, 2009). 

Os equinos possuem produção limitada da enzima α-amilase, responsável pela 

degradação do amido. Sendo assim, se consumidos em grandes quantidades podem não 

sofrer a hidrólise total no intestino delgado e passam para o intestino grosso onde serão 

rapidamente fermentados, diminuindo o pH cecal e favorecendo a proliferação de 

Lactobacillus spp e Streptococcus spp, produzindo ácido lático e outros gases em grande 

quantidade, provocando desordens digestivas como cólica e diarreia (COHEN et al., 

1999). 

 

2.4. Palma forrageira 

A exploração pecuária na região Nordeste é prejudicada pelas constantes secas e 

irregularidade pluviométrica, dificultando o cultivo de forrageiras comumente usadas na 

alimentação animal. Por isso é importante que se busque alimentos adaptados às regiões 

áridas e semiáridas, de fácil cultivo e obtenção pelo produtor ao mesmo tempo em que 

não prejudiquem a produção, crescimento e desempenho dos animais (SILVA; SANTOS, 

2006). 

Segundo Hoffmann (1995), a palma forrageira é uma cactácea exótica originária 

do México que foi introduzida no Brasil no final do século XIX para ser hospedeira do 

inseto cochonilha do carmim (Dactylopius coccus), produtor de corante vermelho. Porém, 

o insucesso deste objetivo fez com que a palma se tornasse apenas uma planta ornamental 

e, posteriormente, foi definida como planta forrageira, despertando o interesse dos 

criadores de ruminantes. 

 A palma forrageira possui propriedades fisiológicas, caracterizadas por um 

processo fotossintético, adaptadas às condições de solo e clima da região Nordeste, seu 

aparelho fotossintético está localizado nos caules (mais especificamente nos cladódios ou 

raquetes), já que a planta não tem folhas, e apresentam metabolismo de tipo CAM 

(metabolismo ácido das crassuláceas), no qual a fixação de CO2 ocorre durante à noite 

(MENEZES et al., 2005) o que resulta em grande economia de água além de alta produção 

de matéria seca por unidade de área, suportando a grandes períodos de estiagem. Em 

Pernambuco a produção chegou a 320 toneladas de matéria verde por hectare dois anos 

após o plantio com população de 40 mil plantas por hectare (SANTOS et al., 2006). Em 

Sergipe já foi encontrado resultado de 732 toneladas por hectare no município de Canindé 

de São Francisco (SUASSSUNA, 2013). 
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As duas espécies de palma cultivadas em maior proporção no Nordeste brasileiro 

são a Opuntia ficus-indica Mill com as cultivares gigante, redonda e o clone IPA-20; e a 

Nopalea cochenillifera Salm Dyck, cuja cultivar é a palma miúda ou doce. Essas 

forrageiras têm contribuído expressivamente para a alimentação dos rebanhos nos 

períodos de secas prolongadas. A palma forrageira da variedade Miúda (Nopalea 

cochenillifera) tem melhor valor nutritivo se comparada às cultivares mais comuns, 

Redonda e Gigante. Essa cultivar é capaz de produzir a cada ano 68 toneladas por hectare 

de matéria verde com densidade de 20 mil plantas por hectare (SANTOS et al., 2006), 

possui porte pequeno e caule bastante ramificado, seu cladódio (órgão tipo caule) pesa 

cerca de 350g e seu comprimento médio é de 25 cm com forma acentuadamente ovalada 

de coloração verde intenso brilhante (SILVA; SANTOS, 2006).  

A composição química da palma forrageira varia conforme a idade dos artículos, 

características do solo e época do ano, com algumas variações entre as principais 

cultivares da palma forrageira como pode ser observado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Composição química das cultivares de palma redonda, gigante, clone IPA-20 
(Opuntia ficus-indica Mill) e miúda (Nopalea cochenillifera Salm Dyck) em porcentagem 
com base na matéria seca 

Nutriente (%/MS) 
Cultivares 

Redonda Gigante Clone IPA-20 Miúda  

Matéria Seca 11,0 10,2 10,0 15,4 

Proteína bruta 5,0 5,3 5,5 3,5 

FDA 22,2 22,4 20,0 23,0 

FDN 28,1 26,9 26,0 28,4 

Cálcio 2,88 2,78 2,80 2,25 

Fósforo 0,14 0,13 0,10 0,10 

Potássio 2,45 2,11 1,70 1,50 

Carboidratos solúveis 29,1 29,5 - 57,9 

Adaptado de Santos (2006) 

 

De maneira geral, pode-se dizer que na forma in natura a palma é uma importante 

reserva de água e energia para os animais, já na forma de farelo este alimento se torna 

uma fonte de energia. O processo de secagem e processamento da matéria-prima para a 

obtenção do farelo de palma forrageira (FPF) constituem alternativa interessante, uma 
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vez que o farelo possui baixa umidade e pode ser armazenado por maior tempo. Estima-

se que o farelo pode ser armazenado durante aproximadamente seis meses, diferente da 

forma in natura, que, após o corte em condições ótimas, pode ser armazenada por até 15 

dias. Além de facilitar o manejo de fornecimento aos animais, já que, quando fornecida 

como raquete, precisa ser picada e os seus espinhos dificultam o trabalho (ABREU 

FILHO, 2014). Para confecção do FPF é necessário cortá-la em fatias finas para secar ao 

sol ou em estufa por três dias e por fim triturar a palma seca em forrageira (VÉRAS et al., 

2005).   

Ferreira et al. (2009) estudaram a composição nutricional das forragens rami 

(Boehmeria nivea) e palma (Opuntia fícus) como ração alternativa substituindo a ração 

comercial em 25, 50, 75 e 100%, observando que a formulação de uma ração à base de 

75% de ração comercial e 25 % de ração alternativa (rami + FPF) apresentou os melhores 

valores para atender as necessidades nutricionais de coelhos em fase de engorda. 

Carvalho et al. (2012), trabalhando com substituição do milho pelo FPF no 

desempenho de codornas europeias, no período de 36 a 45 dias, submetidas a quatro 

níveis de inclusão (0, 5, 10 e 15%) na ração, concluíram que a utilização de até 5% do 

FPF em substituição ao milho nas rações de codornas europeias no semiárido é viável. 

Araújo (2014) incluiu o FPF na dieta de suínos na fase de terminação nos níveis 

de 0, 5, 10 e 15% com o objetivo de avaliar o desempenho, características da carcaça, 

peso e comprimento dos órgãos, concentração dos ácidos graxos de cadeia curta no 

conteúdo cecal e a viabilidade econômica das dietas. O autor observou que essas variáveis 

não foram influenciadas pela inclusão do FPF, concluindo-se que este pode ser incluído 

na dieta de suínos na fase de terminação em até 15%.   

Véras et al. (2005), avaliaram o desempenho e as características de carcaça de 

ovinos alimentados com dietas contendo quatro níveis de substituição (0, 33, 67 e 100%) 

do milho moído pelo FPF. Estes autores verificaram que a adição do FPF às dietas não 

alterou o consumo de matéria seca, porém diminuiu o consumo de energia e o ganho de 

peso dos animais, o que pode ser explicado pela diminuição no consumo de nutrientes 

digestíveis totais (NDT) já que seus teores foram reduzidos com o aumento dos níveis de 

FPF na ração, não tendo, portanto, condições de substituir o milho para a alimentação de 

ovinos em crescimento. 

São escassos os trabalhos que relatam o efeito da palma forrageira na nutrição de 

não ruminantes, e não foram encontradas pesquisas que relatem a utilização da palma 
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forrageira na equinocultura, embora alguns produtores do semiárido relatem que já façam 

uso deste alimento na forma in natura para não perder o rebanho na época seca. 

 

2.5. Avaliação da digestibilidade dos alimentos 

 O conhecimento da composição química e da digestibilidade dos alimentos 

permitem a formulação de rações que estarão de acordo com as exigências em nutrientes 

e energia dos animais, maximizando, assim, o desempenho destes e reduzindo os custos 

de produção (QUADROS et al., 2004).  

Segundo Van Soest (1994), a digestibilidade aparente é o balanço dos alimentos 

subtraindo-se as fezes. E a digestibilidade verdadeira é o balanço entre a dieta e seus 

resíduos alimentares que escaparam da digestão e chegaram nas fezes, excluindo-se os 

produtos metabólicos. Sendo assim, o coeficiente de digestibilidade verdadeira é sempre 

mais alto que o da digestibilidade aparente. 

De acordo com Andriguetto (1981), a digestibilidade nos equinos é afetada por 

diferenças nos indivíduos, dentro da espécie, que ingerem, digerem e absorvem nutrientes 

de maneira específica. Além disso, Meyer (1995) relata que a forma física do alimento, 

composição química, quantidade consumida, tempo de trânsito pelo trato digestório e 

velocidade de trabalho também influenciam a digestão nos equinos.  

A digestibilidade de alimentos para equinos pode ser determinada a partir de 

diferentes técnicas como cálculos baseados na composição química do alimento e 

métodos in vivo ou in vitro. Os métodos in vivo envolvem a coleta total de fezes e o uso 

de marcadores internos indigestíveis (BERGERO et al., 2005). A coleta total de fezes é 

considerada a metodologia mais precisa, porém possui limitações a exemplo de controle 

rigoroso da ingestão e excreção, manipulação de grande volume de fezes, confinamento 

dos animais em baias ou gaiolas metabólicas e tempo de adaptação à dieta (SILVA et al., 

2009). Nos estudos com animais, ao se trabalhar com metodologias de estimativa de 

digestibilidade, estas devem se basear na técnica padrão de coleta total de fezes 

(BERCHIELLI et al., 2000). 

Lanzetta et al. (2009) comparou os métodos indiretos óxido crômico e Lipe® 

(indicador externo derivado da lignina isolada do Eucalyptus grandis e enriquecida com 

grupos fenólicos) ao método tradicional de coleta total de fezes na digestibilidade dos 

nutrientes da dieta em equinos e concluiu que o método Lipe® pode ser utilizado em 

substituição ao método de coleta total das fezes, porém, o óxido crômico é inadequado 

pois superestima os dados de digestibilidade dos nutrientes. 
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2.6. Teste de preferência 

 Os equinos são animais que evoluíram para serem altamente seletivos quanto à 

quantidade e o tipo de alimento que devem consumir, entretanto, a domesticação impediu 

que este comportamento natural se expressasse, tornando as dietas monótonas e pouco 

atrativas aos animais (GOODWIN, 2005). Assim como a maioria dos grandes mamíferos, 

os equinos selecionam seus alimentos com base na forma física, características visuais, 

odor, gosto, disponibilidade e composição química (ROGUET et al., 1998; FERREIRA, 

2006).  

Segundo Mars et al. (1992) e Murphy et al. (1999), o consumo de água também 

pode ser regulado com base em suas características orosensoriais. Desta forma, a 

realização de testes de preferência e palatabilidade são essenciais para que seja 

determinada a aceitação dos equinos por determinados alimentos, volumosos ou 

concentrados, principalmente quando estão sendo testados novos alimentos em sua dieta 

(CARCIOFI, 2008). 

O teste de preferência é um método bastante eficaz para identificação dos 

alimentos de maior aceitação pelos animais. O objetivo deste teste é de confrontar dois 

ou mais alimentos para se determinar qual deles será o preferido e qual será recusado. 

Este método pode ser utilizado para comparação de diferentes alimentos 

concentrados comerciais disponíveis no mercado, grau de aceitação de rações comerciais 

após mudanças em sua formulação ou até mesmo eficiência de produtos classificados 

como palatabilizantes. Para isso, os alimentos devem ser oferecidos simultaneamente, na 

mesma quantidade, em local de fácil acesso e por um tempo limitado; o alimento que for 

ingerido em maiores quantidades será considerado o preferido (CARCIOFI, 2008). 

Tribucci et al., (2013) utilizou o teste de preferência com dez equinos para avaliar 

a palatabilidade de concentrados formulados com diferentes níveis de inclusão de polpa 

cítrica (0, 7, 14, 21 e 28%) e como resultado o concentrado com 7% de inclusão foi o 

preferido pelos animais. 

Na literatura há uma grande escassez de trabalhos que avaliam a aceitação da 

palma forrageira por animais. Santos, (2012) realizou um teste de preferência com ovinos 

confrontado simultaneamente as seguintes espécies de palma: Orelha de Elefante 

Mexicana (Opuntia stricta); IPA – Sertânia (Nopalea cochellinifera); F – 24 (Opuntia 

atropes, Rose); Miúda (Nopalea cochellinifera); Orelha de Elefante Africana (Opuntia 

undulata) e Clone IPA-20 (Opuntia fícus-indica Mill). Estes autores concluíram que a 

espécie de maior preferência foram as variedades Miúda e IPA-Sertânia.  
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Segundo Véras et al., (2002) todas as espécies de palma forrageira apresentam alta 

palatabilidade, com grande aceitação pelos animais, contudo, não foram encontrados na 

literatura trabalhos que possam comprovar essa afirmação ao levar em consideração a 

espécie equina. 
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CAPÍTULO 1: PALATABILIDADE DE DIETA COM FARELO DE PALMA 

FORRAGEIRA (Nopalea cochenillifera Salm Dyck) PARA EQUINOS 

 

RESUMO 

GARCEZ, Diana Silva Maynard. Palatabilidade de dieta com farelo de palma 
forrageira (Nopalea cochenillifera Salm Dyck) para equinos. Sergipe: UFS, 2016. 12p. 
(Dissertação – Mestrado em Zootecnia) 

 

RESUMO: O farelo de palma forrageira é um alimento que possui características 
importantes que o tornam uma alternativa para dietas de equinos, entretanto, é necessário 
que seja feito um estudo para determinar sua aceitabilidade pelos equinos. Com o objetivo 
de avaliar a palatabilidade do farelo de palma forrageira (Nopalea cochenillifera Salm 
Dyck) na dieta de equinos, foi realizado teste de preferência dividido em duas etapas, na 
primeira etapa foi utilizado concentrado comercial peletizado substituído por farelo de 
palma forrageira (FPF) nos níveis de 0% (controle), 5%, 10% e 15% e na segunda etapa 
o mesmo concentrado comercial foi moído e misturado ao FPF nos mesmos níveis de 
substituição da etapa 1. Em ambas etapas foram utilizadas as mesmas 10 éguas vazias da 
raça Mangalarga Marchador, mantidas em piquetes de capim gramão (Cynodon dactylon 

(L.) Pers.) com peso corporal de 355 ± 25 kg, faixa etária de 10 ± 4 anos e escore de 
condição corporal 5. Cada etapa teve duração de três dias de adaptação ao ambiente, onde 
os animais receberam 1,2 kg de concentrado comercial no local onde seriam observados, 
e três dias consecutivos de observação para coleta dos dados. Ao chegarem no local do 
teste, os animais receberam 300g de concentrado comercial com o objetivo de reduzir a 
ansiedade natural que os animais possuem durante o início da alimentação. Para a 
observação individual de cada animal, foi oferecido simultaneamente 300g de cada dieta 
experimental, com base na matéria natural, em baias com comedouros individuais durante 
15 minutos. Foi determinada a razão de ingestão, referente à quantidade ingerida de cada 
dieta em relação à quantidade total de alimento oferecido por observação, e realizado o 
teste de ordenação, para classificar as dietas em ordem decrescente de palatabilidade, para 
isso foi observado a ordem de consumo de cada dieta. O delineamento experimental foi 
inteiramente casualizado, sendo os dados de razão de ingestão submetidos a análise de 
variância e de regressão a 5% de significância. O teste de ordenação foi avaliado pelo 
teste de Friedman. Na Etapa 1 foi observado efeito linear na razão de ingestão, sendo a 
dieta controle mais consumida e o concentrado com substituição de 15% por FPF o menos 
consumido. Pelo teste de ordenação, na etapa 1 o alimento mais palatável foi o tratamento 
sem FPF e o alimento com 5% de FPF seguido pelos tratamentos contendo 15% e 10% 
de substituição, na etapa 2 não houve diferença na palatabilidade das dietas 
experimentais. Com base nos resultados pode-se concluir que o FPF pode substituir o 
concentrado peletizado em até 5% e o concentrado moído em até 15% sem afetar a 
palatabilidade da dieta.  

 

Palavras-chave: alimento alternativo; cactáceas; aceitabilidade; teste de ordenação; teste 
de preferência.  
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ABSTRACT 

GARCEZ, Diana Silva Maynard. Palatability of diets containing cactus meal (Nopalea 

cochenillifera Salm Dyck) for horses. Sergipe: UFS, 2016. 12p. (Dissertation – Master 
Degree in Animal Science) 
 
ABSTRACT: Cactus meal (CM) is a feed with important characteristics to be used as 
alternative feed for horses, however, a study to determine its acceptability by the animals 
is necessary. In order, to evaluate the palatability of cactus meal (Nopalea cochenillifera 

Salm Dyck) on diet of horses, the preference test was performed divided into two steps, 
the step 1 was used concentrate feed replaced by cactus meal (CM) at levels of 0% 
(controlled), 5%, 10% and 15% and in the step 2 the same concentrate feed was ground 
and mixed with the CM in the same substitution levels of step 1. In both stages were used 
the same 10 Mangalarga Marchador non-pregnant mares kept in paddocks Gramão grass 
(Cynodon dactylon (L.) Pers.) with a body weight of 355 ± 25 kg, aged 10 ± 4 years and 
score body condition 5. Each stage lasted three days of adaptation to the environment 
where the animals received 1.2 kg of concentrate feed in the place where they would be 
observed, and three consecutive days of observation for data collection. On arrival at the 
test site, the animals received 300 g of concentrate feed with the goal of reducing the 
natural anxiety that animals have during the initiation of feeding. For the individual 
observation of each animal was simultaneously offered 300g of each experimental diet 
based on natural matter, in stalls with individual feeders for 15 minutes. Intake rate was 
determined for the quantity consumed for each diet, relative to the total amount of food 
offered by observation and performed the ranking test, to classify the diets of decreasing 
palatability order, it was observed the order of consumption of each diet. The 
experimental design was completely randomized, and the intake rate data submitted to 
analysis of variance and regression at 5% significance. The sorting test was evaluated by 
Friedman test. In step 1 was observed linear effect on the rate of intake, and  the animals 
presented higher preference for controlled diet and while the treatment with 15% of CM 
was less consumed. According to the sorting test, in step 1 the most palatable food was 
the treatment with no CM and the food with 5% of CM followed by the treatments with 
15% and 10% of substitution. In step 2 there was no difference in the palatability of the 
experimental diets. Based on the results, it can be concluded that the CM can substitute 
the pelletized concentrate up to 5% and ground concentrate up to 15% without affecting 
the palatability of the diet. 
 

 
Keywords: alternative food; acceptability; cactuses; preference test; sorting test. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Diante da realidade do semiárido nordestino, caracterizado pela irregularidade na 

distribuição de chuvas com o consequente comprometimento das pastagens que seriam 

destinadas à criação de animais desta região, há uma grande procura por espécies de 

plantas forrageiras adaptadas às condições climáticas do Nordeste capazes de suportar 

estes extremos climáticos ao mesmo tempo em que possuem alto potencial na alimentação 

animal.  

Nesse sentido, a palma forrageira vem se destacando dentre as forrageiras 

tipicamente nordestinas, pois possui os requisitos para suportar os rigores climáticos e as 

especificidades físico-químicas dos solos das zonas semiáridas, sendo capaz de manter a 

alimentação dos rebanhos durante as secas prolongadas (IPA, 2006).  

Dentre as formas de utilização da palma forrageira está o farelo, que possui baixa 

umidade e maior concentração de nutrientes, pode ser armazenado por longos períodos, 

além de facilitar o manejo de fornecimento aos animais. A palma forrageira apresenta alta 

palatabilidade e grande aceitação pelos animais, e mesmo na forma de farelo estas 

características não são perdidas (VÉRAS et al., 2005). Além disso, palma forrageira 

possui bom valor nutritivo, com alto teor de carboidratos solúveis e minerais, possui 

também alto coeficiente de digestibilidade de matéria seca em ovinos (BISPO et al., 

2007). 

Outra característica da palma forrageira é o baixo teor de amido, cerca de 7,5%, 

constituinte que pode ocasionar graves distúrbios digestivos, tais como cólica e laminite, 

quando presente em altas quantidades na dieta de equinos (ABIDI, 2009; SANTOS et al., 

2009).  

Os equinos são animais altamente seletivos que selecionam os alimentos baseados 

em características visuais, odor, sabor, disponibilidade, textura e variedade (COLLERY, 

1974; ROGUET et al., 1998). Sendo assim, é de extrema importância conhecer a 

aceitação dos equinos por qualquer alimento novo que será adicionado à dieta.  

Contudo, são escassos os trabalhos que testam a palatabilidade de ingredientes a 

serem utilizados em dietas para equinos (OTT, 1979; MANZANO et al., 1999; 

COVERDALE, et al., 2004), sendo que não foram encontrados relatos que avaliassem 

especificamente a aceitação do farelo de palma por esta espécie. 

 Portanto, objetivou-se com este trabalho avaliar a palatabilidade de dieta contendo 

farelo de palma forrageira para equinos.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Local e Período experimental 

O teste de preferência foi realizado na Fazenda Várzea localizada no município 

de São Cristóvão, Sergipe, onde a classificação do clima é Aw, de acordo com Köppen e 

Geiger (1928). A temperatura média é 25,3 °C e a pluviosidade média anual é 1372 mm. 

Este teste foi dividido em duas etapas, a Etapa 1 foi realizada no mês de janeiro 

de 2016 e a Etapa 2 em março do mesmo ano. Para ambas as etapas, o período 

experimental teve duração total de seis dias, sendo três dias de adaptação ao ambiente e 

três dias consecutivos de observações para coleta de dados. 

 

2.2. Animais 

Para ambas as etapas foram utilizadas as mesmas 10 éguas adultas, vazias e sem 

potro ao pé, da raça Mangalarga Marchador, com peso corporal de 355 ± 25 kg e faixa 

etária de 10 ± 4 anos. Foram selecionados animais com escore de condição corporal 

(ECC) entre 4 (moderadamente magro) e 6 (gordo), segundo escala desenvolvida por 

Henneke et al. (1984) que varia entre 1 (caquético) a 9 (muito obeso). Os animais foram 

submetidos a exame clínico prévio de modo a assegurar seu estado de higidez. 

Durante o período de adaptação os animais foram mantidos em sistema extensivo 

exclusivamente a pasto (capim gramão – Cynodon dactylon (L.) Pers.) e, diariamente às 

15:00hs, as éguas foram levadas até as baias individuais onde o teste de preferência seria 

realizado para receberem 1,2kg de alimento concentrado (NUTRIEQUI PMSE 15.6, 

Guabi® Nutrição Animal, Campinas/SP).  

A quantidade de 1,2kg de concentrado refere-se à quantidade total de alimento 

concentrado que os animais iriam receber diariamente para a realização do teste de 

preferência, somando as quatro dietas experimentais, e, além disso, por estarem 

submetidos ao sistema extensivo a pasto, o fornecimento desta quantidade de ração 

também serviu para que os animais se adaptassem ao consumo deste alimento. O objetivo 

desta prática foi evitar que se estabelecesse uma situação de estresse no animal que 

pudesse interferir de maneira negativa no teste de preferência.  

Os animais tinham acesso à água e sal mineral a vontade nos piquetes. 

 



21 

 

 

2.3. Dietas experimentais 

 Os tratamentos experimentais do primeiro experimento consistiram em ração 

comercial peletizada (NUTRIEQUI PMSE 15.6, Guabi® Nutrição Animal, 

Campinas/SP) substituída, com base na matéria natural (MN) por níveis crescentes de 

farelo de palma forrageira (FPF), sendo: 

  Tratamento 1 (0% – Controle): dieta sem inclusão de FPF; 

 Tratamento 2 (5%): substituição parcial de 5% do alimento concentrado por FPF; 

 Tratamento 3 (10%): substituição parcial de 10% do alimento concentrado por FPF; 

 Tratamento 4 (15%): substituição parcial de 15% do alimento concentrado por FPF; 

Na Etapa 1 o concentrado foi oferecido na forma peletizada e na Etapa 2 o mesmo 

concentrado foi oferecido na forma de farelo após processamento em triturador forrageiro 

(CID® 125LD 2,0CV) com peneira de 3mm. Em ambos os casos o FPF foi previamente 

pesado em balança digital e misturado ao concentrado manualmente de acordo com o 

tratamento. 

A composição dos tratamentos, da Etapa 1 e Etapa 2, está representada na tabela 

abaixo (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Tratamentos oferecidos simultaneamente aos animais para realização do teste 
de preferência. 

Alimento (g/MN) 
Níveis de substituição de concentrado por FPF (%) 

0 5 10 15 

Concentrado comercial1  300 285 270 255 

Farelo de palma 0 15 30 45 

Total 300 300 300 300 
1 NUTRIEQUI PMSE 15.6, Guabi® Nutrição Animal, Campinas/SP 

 

2.4. Teste de preferência 

Antes de serem conduzidos ao local de realização do teste os animais receberam 

300g de ração comercial peletizada (Etapa 1) ou moída (Etapa 2) (NUTRIEQUI PMSE 

15.6, Guabi® Nutrição Animal, Campinas/SP) sem adição de palma, com o objetivo de 

diminuir a ansiedade comumente observada em animais que estão no início da 

alimentação (TRIBUCCI et al., 2013). Em seguida foi realizado um intervalo de 10 

minutos entre o término desta refeição e o início do teste de preferência. 
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A metodologia para a realização do teste de preferência foi a mesma para ambas 

as etapas, diferindo apenas quanto à forma de apresentação do alimento (peletizado ou 

moído), e consistiu no fornecimento simultâneo dos quatro tratamentos em um 

comedouro único contínuo de alvenaria, utilizando a metodologia focal instantânea 

(MARTIN & BATÉSON, 1986). Para isso, os animais foram conduzidos do piquete até 

as baias individuais de observação onde havia 300g de cada tratamento já posicionadas 

de maneira aleatória no comedouro e de forma equidistante um dos outros, totalizando 

1,2kg de alimento concentrado disponível ao consumo do animal.  

O animal foi então conduzido por cabresto até o interior da baia, foi posicionado 

com a cabeça na direção oposta ao comedouro, de frente ao observador, e então o cabresto 

foi removido permitindo que o animal se virasse e caminhasse até o comedouro 

(TRIBUCCI et al., 2013). O observador se posicionou na área externa à baia, delimitada 

por cerca de madeira, de modo a ter uma visão completa das ações que o animal estava 

realizando. Durante 15 minutos o observador anotou a ordem de escolha dos tratamentos, 

considerando como tratamento consumido aquele que foi efetivamente ingerido após ser 

cheirado. Foram observados dois animais simultaneamente, sendo um observador por 

animal. O tempo de 15 minutos foi adotado após observação do tempo médio que os 

animais levavam para consumir 1,2kg de alimento concentrado durante o período de 

adaptação.  

O teste de preferência foi repetido por três dias consecutivos, com os mesmos 

animais e sempre no mesmo horário, alternando apenas o posicionamento dos tratamentos 

no comedouro, totalizando 30 observações ao final do teste de preferência, tanto para a 

Etapa 1 quanto para a Etapa 2. 

 Ao final de cada observação na etapa 1 foi feita a pesagem das sobras de cada 

dieta experimental para determinação da razão de ingestão (RI). A RI foi obtida pela razão 

entre a quantidade efetivamente consumida de uma dieta em relação à quantidade total de 

alimento consumido, considerando os quatro tratamentos (CARCIOFI, 2008), como 

ilustrado na fórmula abaixo: 

 

RI = 
Consumo (g) da dieta A 

Consumo (g) da dieta A + B + C + D 

 

 Adotou-se RI > 0,25 para determinação da dieta de maior aceitação pelos animais 

considerando-se quatro dietas experimentais. 
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 Na etapa 2 não foi obtida a RI porque as dietas experimentais foram umidificadas 

no momento em que foram fornecidas aos animais para que não houvesse perda de 

material, já que este na forma de farelo se torna mais leve, e para facilitar a apreensão 

consumo do mesmo.  

 O teste de ordenação, para avaliação de palatabilidade, foi calculado pela soma 

das ordens de escolha de cada dieta, que receberam valores de 1 a 4, onde o primeiro 

tratamento escolhido recebeu valor 1 e assim sucessivamente, portanto, os alimentos 

escolhidos primeiro receberam menor nota. 

  

2.5. Delineamento Experimental e Análises Estatísticas 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado e os dados de razão de 

ingestão foram submetidos a análise de variância e análise de regressão a 5% de 

significância pelo programa estatístico SISVAR (FERREIRA, 2015).  

Os resultados do teste de ordenação foram avaliados estatisticamente pelo teste de 

Friedman, utilizando-se os dados da tabela de Newell e Mac Farlane (MEILGAARD et 

al.,1991). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na etapa 1 houve efeito linear na razão de ingestão (P<0,01) entre os tratamentos, 

sendo o tratamento 1 e 2 os mais consumidos e os tratamentos 3 e 4 menos consumidos 

pelos animais.  

De acordo com os resultados obtidos com o teste de ordenação, na Etapa 1 os 

tratamentos mais palatáveis foram T0 e T1, respectivamente aquele em que não houve a 

inclusão de FPF no concentrado e aquele em que foi adicionado 5% de FPF, em seguida 

vieram os tratamentos contendo 15% e 10% de inclusão de FPF.  

Na Etapa 2 não houve diferença na palatabilidade das dietas experimentais. Este 

resultado pode ser observado por meio dos valores de ordenação descritos na Tabela 3, 

onde o menor valor representa maior palatabilidade.  

 

Tabela 3 - Razão de ingestão e ordenação dos tratamentos contendo diferentes níveis de 
substituição de concentrado por farelo de palma forrageira (Nopalea cochenillifera Salm 
Dyck) nas etapas 1 e 2. 

Níveis de substituição (%) Razão de ingestão 
Etapa 1 

Ordenação 
Etapa 1 

Ordenação 
Etapa 2 

0 0,2785  51a 77a 

5 0,2735  69a 72a 

10 0,2399  90b 72a 

15 0,2080  89b 79a 

y = 0,2863 – 0,00494x  R2 = 0,93 

 

Na Etapa 1 foi constatado que conforme aumentava o teor de FPF no concentrado 

peletizado a palatabilidade do mesmo diminuía, entretanto, os diferentes níveis de FPF 

junto ao concentrado moído (Etapa 2) não promoveu diferença na ordem de escolha pelos 

animais, demonstrando não ser capaz de alterar a palatabilidade dos alimentos.  

Considerando os aspectos sensoriais envolvidos na escolha do alimento a ser 

ingerido: paladar, odor, textura, tamanho, sensação de mastigação e deglutição 

(CARCIOFI, 2008), foi verificado neste experimento que os aspectos determinantes na 

seleção dos alimentos foram o paladar e a textura. No caso do paladar foi possível 

observar que os animais provavam todos os tratamentos assim que o teste era iniciado 

para, imediatamente em seguida, escolherem aquele que consumiriam efetivamente em 

primeiro lugar, ou seja, a primeira ação dos animais foi consumir o alimento para 
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determinar seu sabor e assim definir seu alimento preferido. Prache et al. (1998) 

demonstraram que quanto maior a variedade de alimentos disponíveis maior será o 

estímulo do equino para provar cada um deles, comportamento semelhante àquele 

observado em equinos selvagens durante o forrageamento. 

No caso da textura, o FPF possui alto teor de mucilagem fazendo com que ficasse 

aderido ao pélete, alterando sua textura. Quando o FPF foi misturado ao concentrado 

moído, a textura dos dois ingredientes era homogênea e não houve diferença na ordem de 

escolha pelos animais em relação às dietas experimentais, portanto, é possível que a 

menor aceitabilidade dos níveis com 10 e 15% de substituição de concentrado peletizado 

por FPF tenha ocorrido pela textura e não pelo paladar do FPF.    

Não houve alteração na escolha causada apenas pela ação de cheirar, o que mostra 

que o odor não foi suficiente para determinar a recusa dos animais pelos tratamentos.  

Segundo Cairns et al (2002), todos os animais herbívoros possuem a tendência de 

selecionar alimentos com características adocicadas em detrimento daqueles de sabor 

amargo, sendo este comportamento mais evidente na espécie equina. Goodwin et al. 

(2005) realizaram teste de preferência com oito equinos estabulados para determinar a 

aceitabilidade de diferentes sabores e concluíram que os sabores de banana e cereja foram 

mais consumidos, o que reforça a preferência de equinos por sabores doces, sendo assim, 

segundo o comportamento apresentados pelos animais neste experimento, é possível que 

o FPF não seja um alimento doce, justificando a menor preferência dos animais pelos 

concentrados com maiores níveis de substituição por FPF.  

LEWIS (2002) afirmou que os equídeos em geral possuem o comportamento 

natural de evitar a seleção e consumo de alimentos desconhecidos, provavelmente para 

diminuir os riscos de intoxicações e problemas de saúde, esta característica estaria 

intimamente relacionada com a história evolutiva desta espécie. Este comportamento 

neofóbico dos equinos poderia ajudar a explicar a maior rejeição dos animais pelos 

tratamentos contendo os maiores níveis de inclusão de palma: 10 e 15%, mesmo com o 

período de adaptação de seis dias antes do início do teste de preferência. Talvez, o sabor 

e a textura do farelo de palma sejam as características mais significativas capazes de 

interferir na escolha do alimento quando comparadas à questão do ineditismo destes 

alimentos. 

Para que se possa conhecer de maneira mais aprofundada as preferências 

alimentares dos equinos, bem como as características sensoriais que determinam a 

aceitabilidade de um alimento, é necessário a realização de testes adicionais para que este 



26 

 

 

assunto possa ser discutido de maneira ampla e satisfatória, como é o caso de carnívoros 

domésticos e selvagens, cujo tema acerca da preferência alimentar já vem sendo 

amplamente documentado pela comunidade científica (CHURCH et al., 1996). A 

ausência de informações para a espécie equina quanto a sua preferência alimentar é ainda 

mais restrita quando se leva em consideração alimentos regionais brasileiros, como a 

palma forrageira, comprovando a importância de estudos como estes no Brasil. 
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4. CONCLUSÃO 

 

O farelo de palma forrageira (Nopalea cochenillifera Salm Dyck) pode substituir 

o concentrado peletizado em até 5% e o concentrado moído em até 15% sem afetar a 

palatabilidade da dieta.  
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CAPÍTULO 2: CONSUMO, DIGESTIBILIDADE E RESPOSTA GLICÊMICA 

DE EQUINOS EM MANUTENÇÃO ALIMENTADOS COM FARELO DE 

PALMA FORRAGEIRA (Nopalea cochenillifera Salm Dyck) 

 

RESUMO 

GARCEZ, Diana Silva Maynard. Substituição parcial do concentrado por farelo de 
palma forrageira (Nopalea cochenillifera Salm Dyck) na dieta de equinos em 
manutenção. Sergipe: UFS, 2016. 22p. (Dissertação – Mestrado em Zootecnia) 
  

RESUMO: A avaliação de alimentos alternativos na dieta de equinos é uma linha de 
pesquisa que vem crescendo gradativamente nos últimos anos. O farelo de palma 
forrageira (FPF) é facilmente obtido no Nordeste brasileiro, tornando-o um potencial 
alimento alternativo que pode ser incorporado à dieta de equinos. Objetivou-se, com este 
trabalho, avaliar os efeitos da substituição parcial de concentrado por farelo de palma 
forrageira (Nopalea cochenillifera Salm Dyck) no consumo, digestibilidade aparente dos 
nutrientes e resposta glicêmica pós-prandial de equinos adultos em manutenção. Foram 
utilizados 4 equinos machos castrados, sem raça definida, com idade média de 13 ± 2 
anos e peso corporal médio de 449 ± 15 kg. A dieta total foi composta por feno de Tifton 
85 (Cynodon spp) e ração comercial peletizada na proporção de 70:30, respectivamente. 
Os tratamentos experimentais foram: 0% (controle), 5%, 10% e 15% de substituição do 
concentrado por FPF. O período experimental teve duração de 52 dias, divididos em 
quatro períodos de dez dias, sendo sete dias de adaptação à dieta, três dias de coleta total 
de fezes e intervalo de quatro dias entre cada período. Foram realizadas análises 
bromatológicas dos alimentos e das amostras compostas de fezes para determinação dos 
teores de matéria seca (MS), matéria orgânica (MO), proteína bruta (PB), extrato etéreo 
(EE), matéria mineral (MM), energia bruta (EB), fibra em detergente ácido (FDA) e fibra 
em detergente neutro (FDN), além disso os carboidratos não estruturais (CNE) e a 
hemicelulose (HEM) foram estimados por fórmula, os quais foram utilizados para estimar 
os coeficientes de digestibilidade aparente dos referidos nutrientes. Para o teste glicêmico 
foram coletados 5 mL de sangue de cada animal 30 minutos antes, 30, 60, 90, 120, 180 e 
240 minutos após o fornecimento dos tratamentos experimentais. O delineamento 
experimental utilizado foi inteiramente casualizado em quadrado latino (4x4). Para as 
análises estatísticas, os dados foram submetidos à análise de variância e análise de 
regressão a 5% de significância pelo programa estatístico SISVAR. O consumo de MM 
aumentou e o consumo de EE diminuiu (P<0,05) conforme aumentou o nível de FPF na 
dieta. Os demais coeficientes de digestibilidade aparente e consumo dos parâmetros 
avaliados não diferiram (P>0,05) entre os tratamentos. A concentração plasmática basal 
de glicose, o tempo gasto até o pico de glicose e a concentração de glicose no pico foram 
semelhantes entre os tratamentos. Com base nos dados obtidos neste trabalho pode-se 
concluir que é possível substituir o concentrado por até 15% de farelo de palma forrageira 
sem promover redução no consumo de alimento nem causar diminuição da digestibilidade 
dos nutrientes, além de não afetar negativamente no estado metabólico de equinos. 

 

Palavras-chave: alimento alternativo; cactáceas; digestibilidade aparente; glicemia; 
nutrição de equinos. 
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ABSTRACT  

GARCEZ, Diana Silva Maynard. Partial substitution of concentrate feed for cactus 
meal (Nopalea cochenillifera Salm Dyck) on maintenance horses diet. Sergipe: UFS, 
2016. 22p. (Dissertation – Master Degree in Animal Science) 
 
ABSTRACT: The evaluation of alternative feed on diet of horses is a research line which 
has been increasing lately. Cactus meal (CM) is easily found on the northeast of Brazil, 
being an alternative feed in potential to be incorporated to equine diet. The author of the 
present study aimed to evaluate the influence of partial substitution of concentrate feed 
for cactus meal (Nopalea cochenillifera Salm Dyck) on feed intake, apparent digestibility 
and postprandial glycemic response of maintenance horses. Four mixed breed horses were 
used, aging 13 ± 2 years old and weighing 449 ± 15 kg. The diets consisted of Tifton 85 
hay (Cynodon spp) and pelletized commercial concentrate on the proportion of 70:30, 
respectively. The treatments were: substitution of the concentrate for 0% (controlled), 
5%, 10% and 15% of CM. The experimental period had duration of 52 days, divided in 
four periods of ten days, being seven days for diet adaptation, three days for total collect 
of faeces and seven days of intervals between each period. Bromatological analyses of 
both the foods and of the faeces samples were performed for digestibility coefficients 
determination in order to quantify the level of dry matter (DM), organic matter (OM), 
crude protein (CP), ether extract (EE), ash (A), gross energy (GE), acid detergent fiber 
(ADF) and neutral detergent fiber (NDF). Furthermore, concentration of unstructured 
carbohydrates and hemicellulose were determined by formula. For the glycemic tests, 5 
mL of blood was collected of each animal around 30 minutes before, and 30, 60, 90, 120, 
180 and 240 minutes after the treatments supply. The experimental delineation used was 
entirely randomized in Latin square (4x4). For the statistical analyses, data were 
submitted for variance analysis and regression with 5% of significance by SISVAR 
statistical program. The feed intake of A increased and the feed intake of EE decreased 
(P <0.05) as the level of CM increased on diet. The other apparent digestibility 
coefficients and feed intake of the evaluated parameters did not differ (P> 0.05) between 
treatments. The baseline plasma glucose concentration, the time taken to peak glucose 
and glucose peak concentration were similar among treatments. Based on the obtained 
data it can be concluded it is possible to substitute concentrate feed up to 15% for cactus 
meal with no reduction of feed intake and without promoting nutrient digestibility 
decreasing, in addition to not affect negatively the metabolic status of horses. 
 
Keywords: alternative food; apparent digestibility; cactuses; equine nutrition; glycemia. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O grande desafio da pecuária no semiárido nordestino é a utilização sustentável 

dos recursos da Caatinga em decorrência da constantes secas e irregularidade das chuvas 

(COUTINHO et al., 2013). Dessa forma, a palma forrageira surge como alimento para os 

animais em todos os períodos do ano, porém faltam estudos voltados para equinos. 

A palma forrageira é uma cactácea que já se apresenta como a principal fonte de 

alimentação dos ruminantes em algumas regiões do semiárido nordestino, podendo ser 

utilizada também na nutrição de não ruminantes por ser uma excelente fonte de energia, 

possuindo 61,79% de carboidratos solúveis (WANDERLEY, 2002), com baixo teor de 

amido (7,5%) (ABIDI, 2009) e significativos teores de minerais (12,04%), mesmo 

embora apresente baixos teores de proteína bruta (4,81%) (FERREIRA et al., 2003). 

 Segundo Chiacchio et al. (2006), a palma forrageira apresenta versatilidade por 

possuir grande diversidade de uso e aplicação, dentre as formas de utilização da palma 

forrageira está o farelo, que apresenta um grande potencial de uso na alimentação animal 

e possui vantagens na facilidade de armazenamento para ser usado na época de escassez 

de alimento, no transporte e no balanceamento da dieta por apresentar um menor teor de 

água, além do aumento no consumo da palma por diminuir a sua densidade. 

Com a expansão da equinocultura, a nutrição dos equinos vem sofrendo alterações 

como a inclusão de alimentos concentrados na dieta para facilitar o manejo, porém, o 

custo do concentrado é maior em relação ao volumoso e a atividade se tornou mais 

onerosa para o criador. Segundo Araújo (2014), o gasto médio para a produção do farelo 

de palma é cerca de US$ 0,03 / kg de farelo, equivalente a 25% do preço do milho.  

Além disso, os concentrados tradicionais possuem grãos com elevado teor de 

amido que promovem respostas glicêmicas elevadas, podendo levar os animais a 

apresentarem doenças como a sensibilidade a insulina (BRAGA et al., 2008), o que 

reforça a busca por alimentos com menor teor de amido para diminuir os problemas 

relacionados à sua fermentação no intestino grosso. 

 Diante da necessidade de alimentos com menor teor de amido na equinocultura 

mantendo a qualidade nutricional, objetivou-se avaliar os efeitos da substituição parcial 

do concentrado comercial por farelo de palma forrageira sobre o consumo, a 

digestibilidade aparente e a resposta glicêmica de equinos em manutenção. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Os procedimentos realizados com os animais neste estudo foram aprovados pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa com Animais de Produção da Universidade Federal de 

Sergipe conforme protocolo n° 05/15. 

 

2.1. Local e período experimental 

O experimento foi realizado entre os meses de julho a setembro de 2015 na 

Cavalaria da Polícia Militar do Estado de Sergipe, sediada na cidade de Aracaju/SE. 

 O período experimental teve duração de 52 dias, dividido em quatro períodos de 

dez dias cada, sendo: sete dias de adaptação à dieta e três dias de coleta total de fezes. 

Foram adotados quatro dias de intervalo entre cada período, momento em que os animais 

foram alimentados com dieta livre de farelo de palma forrageira para que não houvesse 

efeito residual dos tratamentos nos períodos subsequentes. 

 

2.2. Animais e instalações 

Foram utilizados quatro equinos machos adultos, sem raça definida, com peso 

corporal médio de 449 ± 15 kg, escore de condição corporal (ECC) entre 4 

(moderadamente magro) e 6 (gordo), segundo escala desenvolvida por Henneke et al. 

(1984) que varia entre 1 (caquético) a 9 (muito obeso). A faixa etária dos animais era de 

13 ± 2 anos. Os animais foram alojados em baias individuais de alvenaria com área útil 

disponível de 16 m2 (4 m de largura x 4 m de comprimento), equipadas com comedouros 

e bebedouro de alvenaria, azulejados e individuais. Haviam três tipos de comedouros nas 

baias, um para o alimento concentrado, outro para volumoso e um de tamanho reduzido 

para o sal mineral. As baias possuíam pé direito de cerca de 3 metros de altura e telhado 

em telha cerâmica. 

 Os animais foram mantidos nas baias durante todo o período de coleta de fezes 

para ensaio da digestibilidade e para diminuir o estresse do confinamento os mesmos 

eram retirados das baias por cerca de 30 minutos e, com auxílio de cabresto, eram levados 

até o redondel onde podiam se movimentar sem que nenhum outro tipo de alimento fosse 

ingerido. Durante o período de intervalo entre os tratamentos os animais permaneceram 

em piquetes durante o dia e a noite retornavam às baias. 
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Todos os animais foram submetidos a exame clínico prévio de modo a assegurar 

seu estado de higidez, sendo realizado controle de endo e ectoparasitas antes do início da 

fase experimental. 

 

2.3. Confecção do farelo de palma forrageira 

 A escolha da espécie se deu pela maior concentração de matéria seca, portanto, a 

palma forrageira utilizada foi a cultivar Miúda (Nopalea cochenillifera Salm Dyck), 

proveniente do Campo Experimental do CPATC-Embrapa, localizado no município de 

Frei Paulo, Sergipe.  

Foram utilizados cladódios de até 1 ano, sem sinais de podridão ou murchos. Os 

cladódios foram cortados com facas em fatias finas, com cerca de 3 cm de espessura, e 

foram espalhados nas bandejas da estufa de maneira a formar uma camada uniforme e 

fina, sem que houvesse sobreposição excessiva de fatias. O processo de secagem deste 

material foi realizado em estufa, com ventilação forçada a 65ºC por 72 horas.  

Após retirada da estufa, o material foi moído em moinho de facas com peneira 1 

mm e então armazenado em saco plástico devidamente identificado em um ambiente 

fresco e isento de umidade por dois meses até a realização do experimento. 

 

2.4. Dietas experimentais 

As dietas dos animais foram definidas de modo a suprir as exigências nutricionais 

mínimas de equinos em manutenção de acordo com as recomendações do NRC (2007) 

para esta categoria.  

O alimento volumoso fornecido foi feno de Tifton 85 (Cynodon spp) e o alimento 

concentrado foi constituído por ração comercial peletizada recomendada para equinos 

adultos em manutenção (NUTRIEQUI PMSE 15.6, Guabi® Nutrição Animal, 

Campinas/SP). Água e sal mineral foram oferecidos a vontade aos animais durante todo 

período experimental. 

Foram aplicados os seguintes tratamentos:  

 Tratamento 1 (0% – Controle): dieta sem inclusão de farelo de palma; 

 Tratamento 2 (5%): substituição parcial de 5% do alimento concentrado por farelo de 

palma com base na matéria natural (MN); 

 Tratamento 3 (10%): substituição parcial de 10% do alimento concentrado por farelo 

de palma com base na MN; 
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 Tratamento 4 (15%): substituição parcial de 15% do alimento concentrado por farelo 

de palma com base na MN; 

 

A composição bromatológica do alimento concentrado, farelo de palma e feno de 

Tifton estão representados na Tabela 4, enquanto que a composição bromatológica da 

dieta total está exemplificada na Tabela 5 a seguir. 

 

Tabela 4 - Composição bromatológica dos componentes da dieta oferecidos diariamente 
aos equinos, com base na matéria seca. 

Nutriente  
Alimentos 

Concentrado1 Farelo de Palma Feno de Tifton 

Matéria seca (%) 87,07 93,14 83,80 

Matéria orgânica (%) 91,97 74,60 93,76 

Matéria Mineral (%) 8,03 25,40 6,24 

Extrato etéreo (%) 6,07 0,98 0,76 

Proteína bruta (%) 11,08 2,62 6,16 

FDN (%) 39,64 51,69 84,07 

FDA (%) 15,36 23,70 54,83 

Energia bruta (cal/g) 4354 2870 4210 

Energia digestível2 (kcal/kg) 3225 2766 2001 

Hemicelulose (%) 24,27 27,98 29,24 

CNE3 (%) 35,17 19,32 2,76 
1 NUTRIEQUI PMSE 15.6, Guabi® Nutrição Animal, Campinas/SP 
2 Valores calculados a partir das seguintes fórmulas (NRC, 2007):  
EDCONCENTRADO (Mcal/kg) = 4,07 – 0,055 x (FDA%) 
EDVOLUMOSO (Mcal/kg) = 4,22 – 0,11 x (FDA%) + 0,0332 x (PB%) + 0,0012 x (FDA%2) 
3 Valores calculados a partir da seguinte fórmula (HOFFMAN, 2001):  
CNE = [100 – (PB+EE+MM+FDN)]   
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Tabela 5 - Composição química das dietas totais, compostas por concentrado comercial1, 
farelo de palma e feno de tifton 85, com relação de 30:70 de alimento concentrado e 
volumoso, respectivamente. 

Nutriente 
Nível de substituição do concentrado por FPF (%) 

0 5 10 15 

Matéria seca (%) 84,78 84,87 84,96 85,06 

Matéria orgânica (%) 93,22 92,96 92,70 92,44 

Matéria Mineral (%) 6,78 7,04 7,30 7,56 

Extrato etéreo (%) 2,36 2,28 2,20 2,13 

Proteína bruta (%) 7,64 7,51 7,38 7,25 

FDN (%) 70,74 70,92 71,10 71,28 

FDA (%) 42,99 43,12 43,24 43,37 

Energia bruta (cal/g) 4253 4231 4209 4186 

Energia digestível2 (kcal/kg) 2368 2361 2354 2347 

Hemicelulose (%) 27,75 27,80 27,86 27,91 

CNE3 (%) 12,49 12,25 12,01 11,77 
1 NUTRIEQUI PMSE 15.6, Guabi® Nutrição Animal, Campinas/SP 
2 Valores calculados a partir das seguintes fórmulas (NRC, 2007):  
EDCONCENTRADO (Mcal/kg) = 4,07 – 0,055 x (FDA%) 
EDVOLUMOSO (Mcal/kg) = 4,22 – 0,11 x (FDA%) + 0,0332 x (PB%) + 0,0012 x (FDA%2) 
3 Valores calculados a partir da seguinte fórmula (HOFFMAN, 2001):  
CNE = [100 – (PB+EE+MM+FDN)] 

  

Foi adotada a relação de 30:70 entre o alimento concentrado e volumoso, 

respectivamente, e foi considerado o consumo de matéria seca referente a 2% do peso 

corporal médio dos animais utilizados no experimento conforme recomendações do NRC 

(2007) para cavalos adultos em manutenção.  

Sendo assim, a quantidade de alimentos oferecidos diariamente aos animais, que 

compuseram a dieta total, está descrita na Tabela 6. 
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Tabela 6 - Quantidade (kg) de alimentos oferecidos diariamente aos animais, com base 
na matéria natural, considerando a relação de 30:70 entre concentrado e volumoso, 
respectivamente 

Alimento (kg/MN) 
Níveis de substituição de concentrado por FPF (%) 

0 5 10 15 

Concentrado comercial1  3,0 2,85 2,70 2,55 

Farelo de palma 0,00 0,15 0,30 0,45 

Feno de Tifton 85 7 7 7 7 

Total 10 10 10 10 
1 NUTRIEQUI PMSE 15.6, Guabi® Nutrição Animal, Campinas/SP 

 

Diariamente, os animais receberam o alimento concentrado fracionado em duas 

refeições: metade da quantidade total às 04:00h e a outra metade às 14:30h; e o alimento 

volumoso em três refeições de quantidades diferenciadas: cerca de 30% às 07:00h, 30% 

às 11:00h e 40% às 17:00h. 

 

2.5. Análises bromatológicas dos alimentos 

As análises bromatológicas de amostras do concentrado, farelo de palma e 

volumoso fornecidos aos animais foram realizadas no Laboratório de Nutrição Animal 

do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Sergipe. Determinou-se os 

teores de: matéria seca (MS), proteína bruta (PB), matéria mineral (MM) e energia bruta 

(EB), as quais foram analisadas de acordo com metodologias descritas por Silva e Queiroz 

(2006). A EB foi determinada por meio de análise realizada em bomba calorimétrica 

IKA® C - 200. As análises de fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente 

ácido (FDA) foram realizadas conforme metodologia de Van Soest et al. (1991) descritas 

por Detterman (2012). A análise do extrato etéreo (EE) foi realizada no Laboratório da 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) seguindo metodologia descrita 

por Detterman (2012).  

 Para determinação das diferentes frações de carboidratos foram adotadas as 

metodologias propostas por Hoffman (2001). Os carboidratos não estruturais (CNE) 

foram estimados pela fórmula: CNE = [100 – (PB+EE+MM+FDN)] e os carboidratos 

lentamente fermentáveis (CHO-LF) corresponderam ao FDN. 

A valores de energia digestível foram estimados segundo fórmulas descrita no 

NRC (2007) para alimento concentrado e volumoso: 
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EDconcentrado (Mcal/kg) = 4,07 – 0,055 x (FDA%) 

 

EDvolumoso (Mcal/kg) = 4,22 - 0,11 x (FDA%) + 0,0332 x (PB%) + 0,0012 x (FDA%2) 

 

2.6. Ensaio de digestibilidade 

O ensaio de digestibilidade foi constituído de sete dias de adaptação à dieta e três 

dias de coleta total de fezes. Durante o período de adaptação foram realizadas pesagens 

dos alimentos concentrado e volumoso oferecidos aos animais e durante a coleta total de 

fezes, além da pesagem da dieta, realizou-se também a pesagem de eventuais sobras de 

concentrado e volumoso que houveram no cocho, estas foram retiradas do comedouro 

cerca de quinze minutos antes da próxima refeição para determinação do peso. 

No período de coleta total de fezes, estas foram coletadas imediatamente após a 

excreção, sobre o piso. Ao final de cada dia as fezes foram pesadas, homogeneizadas com 

posterior subtração de uma alíquota de 15% correspondendo às subamostras, as quais 

foram acondicionadas e congeladas em freezer (-10oC) para análises posteriores. 

Ao final da fase experimental as subamostras foram descongeladas e 

homogeneizadas para compor a amostra de fezes composta por tratamento e seguiram o 

seguinte procedimento para análises laboratoriais: 

Para determinação da matéria pré seca as amostras compostas foram pesadas antes 

e após seu acondicionamento em estufa em ventilação forçada a 55°C por 72 horas. Em 

seguida, as amostras compostas foram moídas em moinho tipo Willey com peneira de 

1mm e acondicionados em recipientes plásticos devidamente identificados.  

As análises das amostras compostas de fezes para determinação de MS, MM, EE, 

EB, PB, FDN e FDA foram realizadas segundo metodologias descritas em Silva e Queiroz 

(2006).   

Os dados obtidos após análises laboratoriais foram utilizados para o cálculo do 

coeficiente de digestibilidade aparente (CDap) dos nutrientes, conforme equação 

matemática descrita por Andriguetto (1981) e exemplificada: 

 

CDap(%) = 
[Nutriente Ingerido   -  Nutriente Fezes] x 100 

[Nutriente Ingerido] 
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Para o cálculo de Energia Digestível Aparente (EDap) foi utilizada a fórmula 

descrita por Oliveira et al. (2002): 

 

EDap (Kcal//Kg) = 
[EBC -  EBF] 

MSC 

 

Onde MSC corresponde ao total de matéria seca consumida por dia; EBC à energia 

bruta consumida e EBF à energia bruta das fezes.  

 

2.7. Determinação da glicemia 

O processo de coleta de sangue ocorreu com os animais previamente submetidos 

à tricotomia, preparação asséptica e venocateterização (Catter InsyteTM 14GA X 1,75IN 

– 2,1 X 45mm – 330ml/min – BD®) da jugular, acoplando ao cateter um tubo extensor 

(10 Fr5 x 60 cm BD®). Quatro mililitros de sangue foram coletados em tubos a vácuo 

(Vacutainer Sy) contendo fluoreto de sódio para as dosagens glicêmicas. Após cada coleta 

o cateter e o tubo extensor foram lavados com solução salina e antes da coleta 

subsequente, 5 mL de sangue foram retirados e desprezados para então coletar-se a 

amostra analisada.  

As coletas de sangue para determinação da glicemia ocorreram no último dia da 

coleta total de fezes. Os momentos de coleta foram: 30 minutos antes do fornecimento de 

concentrado, 30, 60, 90, 120, 180 e 240 minutos após a administração do concentrado 

conforme metodologia descrita por Rodiek e Stull (2007). Nenhum alimento foi oferecido 

até o término de todas as coletas de sangue. 

As amostras obtidas foram devidamente centrifugadas imediatamente após cada 

coleta para retirada de 2 mL de plasma por meio de pipetagem. A centrifugação foi feita 

com 3000 rpm por 10 min para a obtenção do plasma e este foi acondicionado em 

microtubos e congelado em freezer (-10oC) para posteriores análises. As concentrações 

de glicose foram determinadas através de Analisador Bioquímico – TP Analyser 

Thermoplate® utilizando kits comerciais por meio de método enzimático colorimétrico. 

 

2.8. Delineamento experimental e análises estatísticas 

O Delineamento Experimental foi em Quadrado Latino (4 x 4) em que avaliou-se 

o consumo, a digestibilidade aparente dos nutrientes e as respostas glicêmicas dos quatro 

tratamentos repetidos no tempo.  
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Foi considerado como efeito fixo os níveis de substituição de concentrado por 

farelo de palma (0%, 5%, 10% e 15%) e período, bem como, efeito aleatório dos animais 

dentro do Quadrado Latino (QL) e resíduo.  

Para o teste glicêmico foram calculados as médias das: concentrações plasmáticas 

de glicose, pico das respostas plasmáticas de glicose e tempo dos picos de glicose. As 

médias das concentrações plasmáticas de glicose foram analisadas pela metodologia da 

área abaixo da curva trapezoidal (AAC) considerando os momentos basal e pós-prandial 

(-30 a 240 minutos) conforme Casalecchi et al. (2012).  

Todos os resultados foram analisados através do sistema de análises estatísticas 

de dados – SISVAR (FERREIRA, 2003). Estes foram submetidos à análise de variância 

e realizada a análise de regressão ao nível de significância de 5%. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. Consumo 

Não houve efeito (P>0,05) da substituição parcial do concentrado por farelo de 

palma forrageira (FPF) sobre as seguintes variáveis: peso corporal (PC), consumo total 

de matéria seca (CTMS) e ingestão de matéria seca em relação ao peso vivo (IMS), como 

pode ser observado na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Peso vivo (PV) médio ao final do experimento, consumo em matéria seca 
(CMS) do concentrado, volumoso, farelo de palma e total, e ingestão de matéria seca 
(IMS) da dieta total diária em relação ao peso vivo 

Variáveis 
Níveis de substituição de concentrado por FPF 

P1 CV2 
0% 5% 10% 15% 

PV (kg) 459 458 458 463 0,697 1,64 

CMSconcentrado (kg) 2,75 2,60 2,38 2,35 - - 

CMSvolumoso (kg) 5,94 5,75 5,89 5,87 - - 

CMSFPF (kg) 0,00 0,15 0,29 0,44 - - 

CMStotal (kg) 8,69 8,50 8,56 8,66 0,899 4,74 

IMS (%PV) 1,90 1,86 1,87 1,87 0,946 5,59 

   1 Probabilidade; 2 Coeficiente de variação. 
 

O peso dos animais foi o mesmo ao longo de todo o tratamento, não foram 

observados ganhos nem perdas de peso significativas, este resultado é positivo pois o FPF 

apesar de ter menor teor de energia bruta, possui alto teor de carboidratos (CHO) solúveis 

que são fonte de energia (SANTOS et al., 2006).  

Não houve diferença (P>0,05) entre os tratamentos quanto ao consumo diário de 

matéria seca (MS). Durante o período experimental foi oferecido aos animais cerca de 3,0 

kg de concentrado e 7,0 kg de volumoso com base na matéria natural, o que correspondeu 

a 2,6 kg de concentrado e 5,8 kg de feno com base na matéria seca. Os valores de CMS 

demonstram que houveram sobras de alimento no comedouro, contudo, é importante 

salientar que estas sobras se referiram apenas ao alimento volumoso. Ao longo de todo o 

período experimental não foram observadas sobras de alimento concentrado para nenhum 

tratamento.  
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Os animais deste estudo apresentaram um consumo de alimento ligeiramente 

menor ao indicado pela literatura, em média 1,8% do peso corporal. Foi observado na 

literatura que o percentual de ingestão de alimento com base no peso vivo do animal pode 

atingir valores entre 0,9 e 2,7% para equinos adultos em manutenção (NRC, 2007), 

condizente aos valores encontrados neste trabalho. 

Os fatores fisiológicos que podem interferir na quantidade de alimento ingerido 

pelos equinos podem ser a quantidade de produtos da digestão no intestino, especialmente 

a glicose, e a produção de ácidos graxos voláteis (AGV) na região ceco-cólica, sendo 

assim, o FPF pode ter suprido a energia exigida aumentando a produção de AGV e 

mantendo o consumo sem causar perda de peso (FRAPE, 2008).  

Além disso, existe ainda uma grande variação individual na quantidade de 

alimento ingerido pelos equinos conforme a estação do ano, idade, condição corporal, 

qualidade e aceitabilidade dos alimentos utilizados na dieta (GEOR et al., 2013). 

O consumo de matéria orgânica (CMO), consumo de proteína bruta (CPB), 

consumo de fibra em detergente neutro (CFDN), consumo de fibra em detergente ácido 

(CFDA), consumo de energia bruta (CEB), consumo de energia digestível (CED) e 

consumo de hemicelulose (CHEM) também não diferiram entre os tratamentos (P>0,05), 

porém, o consumo de matéria mineral (CMM) aumentou linearmente com o aumento de 

FPF na dieta, e o consumo de extrato etéreo (CEE) reduziu conforme o teor de FPF 

aumentou, conforme pode ser observado na Tabela 8.  
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Tabela 8 - Valores médios do consumo de matéria orgânica (CMO), matéria mineral 
(CMM), extrato etéreo (CEE), proteína bruta (CPB), fibra em detergente neutro (CFDN), 
fibra em detergente ácido (CFDA), energia bruta (CEB), energia digestível (CED), 
hemicelulose (CHEM) e carboidratos não estruturais (CCNE) da dieta total diária. 

Consumo 
Níveis de substituição de concentrado por FPF 

P1 CV2 
0 5 10 15 

CMOconcentrado 2,57 2,54 2,44 2,53   

CMOvolumoso 5,57 5,40 5,53 5,50   

CMOtotal (kg) 8,15 7,94 7,97 8,03  0,8755 4,86  

CMMconcentrado 0,22 0,25 0,26 0,30   

CMMvolumoso 0,37 0,36 0,37 0,37   

CMMtotal (kg) 0,59 0,60 0,63 0,67  0,0053 4,22  

CEEconcentrado 0,17 0,16 0,15 0,15   

CEEvolumoso 0,05 0,04 0,04 0,04   

CEEtotal (kg) 0,22 0,21 0,19 0,19 0,0064  3,92  

CPBconcentrado 0,31 0,30 0,28 0,28   

CPBvolumoso 0,37 0,35 0,36 0,36   

CPBtotal (kg) 0,68 0,65 0,64 0,64  0,3204 4,57  

CFDNconcentrado 1,11 1,12 1,11 1,18   

CFDNvolumoso 5,00 4,84 4,95 4,93   

CFDNtotal (kg) 6,11 5,96 6,06 6,11  0,9028 5,25  

CFDAconcentrado 0,43 0,44 0,44 0,47   

CFDAvolumoso 3,26 3,16 3,23 3,22   

CFDAtotal (kg) 3,69 3,60 3,67 3,69  0,8974 5,48  

CEBconcentrado 0,12 0,12 0,11 0,11   

CEBvolumoso 0,25 0,24 0,25 0,25   

CEBtotal (cal/g) 0,37 0,36 0,36 0,36  0,8299 4,78  

CEDconcentrado 88,68 87,88 84,77 88,15   

CEDvolumoso 118,92 115,14 117,92 117,38   

CEDtotal (kcal/kg) 207,60 203,02 202,69 205,53  0,8505 4,40  

CHEMconcentrado 0,68 0,68 0,67 0,70   

CHEMvolumoso 1,74 1,68 1,72 1,72   

CHEMtotal (kg) 2,42 2,37 2,39 2,42  0,9027 4,92  

CCNEconcentrado 0,98 0,96 0,91 0,93   

CCNEvolumoso 0,16 0,16 0,16 0,16   

CCNEtotal  (kg) 1,15 1,12 1,07 1,09 0,4547  0,09 
1 Probabilidade; 2 Coeficiente de variação. 
3 y = 0,585733 + 0,005106x  R2 = 0,96 
4 y = 0,213518 – 0,001482x  R2 = 0,91 
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 O FPF possui maior teor de matéria mineral (25,40%) em relação ao concentrado 

(8,03%) e menor teor de extrato etéreo (0,98%) comparado ao concentrado (6,07%) o que 

justifica a diferença no consumo desses nutrientes de acordo com os níveis de substituição 

do concentrado por FPF.  

Apesar de ter ocorrido uma redução no teor de PB na dieta total conforme 

aumentaram-se os níveis de substituição de concentrado por FPF, de 7,64% para 7,25% 

de PB, estes valores ainda estavam acima das exigências diárias de equinos adultos em 

manutenção. Os valores médios de PB consumida pelos animais foi de 0,68; 0,65; 0,64; 

0,64 kg, respectivamente para os tratamentos 1, 2, 3 e 4, valores que superam a exigência 

diária de 0,504 kg para animais da categoria estudada, segundo NRC (2007). 

Véras et al. (2005), avaliaram o desempenho e as características de carcaça de 

ovinos alimentados com dietas contendo quatro níveis de substituição (0, 33, 67 e 100%) 

de milho por FPF na dieta de ovinos em crescimento e não verificou influência dos 

tratamentos sobre consumo de MS, MO e PB, porém, os consumos de FDN e FDA 

aumentaram linearmente, podendo ser explicado pelo aumento da concentração destes 

componentes nas dietas com a inclusão de FPF.   

 

3.2. Coeficientes de digestibilidade aparente dos nutrientes 

 Os coeficientes de digestibilidade aparente dos nutrientes das dietas não foram 

diferentes entre os tratamentos (P>0,05), conforme apresentado na Tabela 9. 
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Tabela 9 - Coeficiente de digestibilidade dos nutrientes da matéria seca (CDaMS), 
matéria orgânica (CDaMO), extrato etéreo (CDaEE)proteína bruta (CDaPB), fibra em 
detergente neutro (CDaFDN), fibra em detergente ácido (CDaFDA) e hemicelulose 
(CDaHEM) 

1 Probabilidade; 2 Coeficiente de variação 
  

O FPF possui alta concentração de fibra em detergente neutro (64,4%), 

hemicelulose (30,43%) e CHOs solúveis (57,9%) (ABREU FILHO, 2014; SANTOS et 

al., 2006), componentes sujeitos à fermentação microbiana pós-gástrica gerando grande 

quantidade de AGVs, que serão rapidamente absorvidos e aproveitados pelo organismo 

animal (GEOR et al., 2013). Esta composição química da palma forrageira pode explicar 

a ausência de diferenças entre os coeficientes de digestibilidade dos tratamentos, devido 

ao elevado aproveitamento de seus nutrientes. 

Ao contrário dos carboidratos, as proteínas são absorvidas no intestino delgado 

por meio de digestão enzimática (peptidases) e, segundo Lewis (2000), o aproveitamento 

proteico da dieta pode variar de 45 a 85%, correspondendo a forragem e grãos de cereais, 

respectivamente. Sendo assim, não eram esperadas diferenças na digestibilidade da 

proteína entre os tratamentos, tal como foi observado.  

Véras et al. (2002), avaliaram a digestibilidade de dietas para ovinos em 

crescimento contendo 0, 25, 50 e 75% de substituição do milho por FPF e também não 

observaram diferença entre os tratamentos ao considerarem os coeficientes de 

digestibilidade da matéria seca (MS), matéria orgânica (MO), extrato etéreo (EE), 

proteína bruta (PB) e carboidratos totais (CHO-T). Isso pode ser explicado pela 

semelhança entre equinos e ruminantes, que mesmo possuindo diferenças na 

Coeficientes 

(%) 

Níveis de substituição de concentrado por FPF 
P1 CV2 

0 5 10 15 

CDaMS 65,13 59,04 61,40 61,31 0,3533 7,13 

CDaMO 66,45 60,32 62,85 62,75 0,3471 6,91 

CDaEE 68,55 60,41 60,43 64,17 0,2253 8,77 

CDaPB 85,15 82,51 79,79 72,91 0,6085 4,86 

CDaFDN 62,73 55,40 59,04 59,04 0,3703 9,05 

CDaFDA 54,35 51,06 53,88 54,16 0,7953 9,88 

CDaHEM 75,16 62,01 66,95 66,40 0,0663 7,99 

CDaCNE 98,55 98,50 98,62 98,74 0,4744 0,22 
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compartimentalização do trato digestório, os equinos possuem a capacidade de 

aproveitamento da fração fibrosa da dieta por apresentarem uma microbiota na região 

ceco-cólica que digere a fibra e produz AGVs (FRAPE, 2008), assim como ocorre nos 

ruminantes. 

Esta afirmativa também pode ser comprovada com base nos resultados de 

Carvalho et al. (2012), que encontraram diferença significativa (P<0,05) nos resultados 

de desempenho de codornas europeias, onde a utilização do farelo de palma forrageira se 

mostrou viável somente até o nível de 5% de substituição do milho nas dietas, indicando 

que a utilização de FPF parece ser eficiente na nutrição de animais que possuem 

capacidade de fermentação, como os equinos. 

Existem poucos trabalhos na literatura com informações referentes ao efeito do 

FPF na nutrição animal, principalmente quando se considera a espécie equina. Muitos 

trabalhos ainda precisam ser realizados para que se entenda de maneira mais precisa o 

efeito da utilização deste alimento na nutrição animal. 

  

3.3. Resposta Glicêmica Pós-Prandial 

As concentrações plasmáticas de glicose não variaram (P>0,05) entre os 

tratamentos, com exceção do período de 180 minutos após a refeição que apresentou 

comportamento quadrático com menor pico no nível de 7,42% de substituição de 

concentrado por FPF.  

No último período de coleta, aos 240 minutos após a refeição, verificou-se retorno 

dos valores de glicose plasmática aos níveis observados no momento de jejum antes do 

oferecimento do concentrado (Tabela 10). 
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Tabela 10 -  Concentração plasmática de glicose (mg/dL) de amostras de sangue 
coletadas 30 minutos antes (-30) e 30, 60, 90, 120, 180 e 240 minutos após a alimentação. 

1 Probabilidade; 2 Coeficiente de variação 
*y = 115,050950 - 2,752885x + 0,185475x2 , R2 = 0,97 

 

A concentração basal de glicose plasmática, a concentração de glicose durante o 

pico, o tempo (minutos) gasto para atingir o pico de glicose plasmática, e a AAC foram 

semelhantes entre os tratamentos (P>0,05). As variáveis relacionadas às concentrações 

de glicose, citadas acima, estão representadas na Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Concentração basal de glicose (mg/dL), pico de concentração (mg/dL) de 
glicose, tempo (min) gasto até o pico de concentração de glicose e área abaixo da curva 
(AAC) para os diferentes tratamentos 

Variável 
Níveis de substituição por farelo de palma 

P1 CV2 
0% 5% 10% 15% 

Basal (mg/dL) 98,5 88,0 101,2 94,4 0,3165 9,96 

Pico (mg/dL) 130,8 126,3 120,0 121,9 0,1458 9,15 

Tempo (min)  75,0 165,0 97,5 120,0 0,3986 62,32 

AAC 27673,2 26240,7 25840,7 26486,7 0,1896 4,01 

 1 Probabilidade; 2 Coeficiente de variação 

 

As concentrações basais de glicose foram condizentes com as concentrações 

fisiológicas citadas na literatura para equinos em jejum, entre 80 e 100 mg/dL, podendo 

chegar a 150 mg/dL três horas após o consumo de dieta rica em amido (MEYER, 1995). 

Apesar disso, os picos de concentrações de glicose não atingiram este valor (Tabela 9). 

Tempo 

Concentração plasmática de glicose (mg/dL) 

nos tratamentos P1 CV2 

1 2 3 4 

-30 98,48 87,96 101,16 94,35 0,3165 9,96 

30 111,65 106,03 103,07 100,50 0,6521 11,99 

60 119,66 111,35 102,15 111,97 0,2305 9,34 

90 125,74 121,15 106,75 117,88 0,3039 11,15 

120 120,08 116,63 119,20 113,74 0,9082 11,54 

180* 115,41 104,85 107,14 115,13 0,004 3,75 

240 105,21 107,54 105,72 104,49 0,9907 13,31 
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Sendo o valor médio do pico de glicose observado para os tratamentos contendo FPF de 

122,7 mg/dL. A ausência de um pico significativo de glicose indica que a absorção deste 

nutriente foi uniforme ao longo do tempo. 

A resposta glicêmica do organismo à um determinado alimento pode ser 

quantificada como a área abaixo da curva (AAC) de resposta a uma dose conhecida de 

carboidrato, quanto mais rápido a glicose for retirada do sangue, ou seja, quanto maior a 

tolerância, menor a área (FRAPE, 2008). Os valores da área abaixo da curva para a 

glicemia indicam que não houve diferença entre as dietas experimentais (Figura 1). 

 

 

A substituição de parte do amido por fibra solúvel (pectina) ou insolúvel (celulose 

e hemicelulose) no concentrado pode influenciar as respostas pós-prandial da glicose 

devido a alguns mecanismos, tais como: viscosidade do quimo, prolongamento da taxa 

de passagem, retardamento na atividade da α-amilase e produção de ácidos graxos 

voláteis pela fermentação das fibras no intestino grosso (VERVUET e COENEN, 2008).  

Gobesso et al. (2009) avaliaram dietas compostas por feno de gramínea e 

concentrado com diferentes fontes amídicas (milho, aveia e sorgo) na dieta de equinos e 

encontraram picos de concentração de glicose oscilando entre 161,63 para o milho e 

123,23 mg/dL para aveia, 90 minutos após ingestão dos concentrados experimentais, 

valores superiores aqueles observados neste trabalho.  
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Figura 1 - Áreas abaixo da curva das respostas glicêmicas de quatro dieta para equinos 
com substituição do concentrado por farelo de palma. 
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Estes resultados demonstram o potencial do FPF como alimento de baixo índice 

glicêmico para equinos, que estão sujeitos a inúmeros transtornos metabólicos 

decorrentes da má nutrição, na grande maioria das vezes decorrente do excesso de 

carboidratos hidrolisáveis na dieta, que podem causar por exemplo resistência à insulina, 

obesidade, cólica e laminite. A utilização de alimentos com baixo índice glicêmico é uma 

estratégia para que a ocorrência destes graves transtornos nutricionais seja diminuída 

(RODIEK e STULL, 2007).   
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4. CONCLUSÃO 

 

Com base nos resultados obtidos, o farelo de palma forrageira (Nopalea 

cochenillifera Salm Dyck) pode substituir em até 15% a quantidade de concentrado 

oferecido na dieta de equinos em manutenção sem interferir de maneira negativa no 

consumo de alimento, na digestibilidade dos nutrientes e índice glicêmico dos animais. 
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