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O objetivo do trabalho foi verificaros efeitos fisiológicos do uso da dieta no manejo alimentar de 

equinos pelo emprego de um produto peletizado ou extrusado composto por diferentes tipos de 

fibra (rolão de milho, capim-elefante desidratado ou feno de Tifton 85), com enfoque nas 

concentrações séricas de colesterol, triglicérides e frações (HDL-C, LDL-C, VLDL-C). Foram 

utilizados oito equinos, machos castrados da raça Mini-Horse. As dietas foram divididas em 

dieta controle (DC; 50% de volumoso (feno de Tifton 85) e 50% concentrado peletizado, 

fornecidos separadamente), e dieta completa (DT) peletizada ou extrusada composta por 50% de 

volumoso (feno de Tifton 85, capim elefante ou rolão de milho) mais 50% concentrado em um 

único produto. Foram realizados quatro períodos de 20 dias cada (15 para adaptação à dieta e 5 

para coleta total de fezes) com intervalo de 21 dias entre cada período. O consumo diário 

individual adotado foi de 1,75% do peso. Água foi fornecida ad libitum. Os animais e os 

tratamentos foram distribuídos aleatoriamente em dois Quadrados Latinos, balanceados em 

esquema fatorial 2x4, onde as médias foram comparadas por meio de contrastes 

(peletizada/extrusada vs controle). Em seguida, o grupo controle foi excluído e foi aplicado 

fatorial 2x3, a fim de comparar os possíveis efeitos das fontes de fibra dentro dos 

processamentos. Para análise de colesterol total (CT), frações de colesterol ligadas à 

lipoproteínas (HDL, LDL, VLDL) e de Triglicérides (TG), foram colhidas amostras de sangue 

30 minutos antes da primeira refeição. As coletas foram realizadas por meio de punção da veia 

jugular, em tubos sem anticoagulantes. Após centrifugação (4.000 rpm por 10 minutos), o soro 

foi acondicionado em microtubos de 1,5 mL e encaminhadas para análise. A análise dos 

contrastes foi significativa (p< 0,05) para as concentrações de CT, sendo que o grupo que 

recebeu a DT apresentou menor concentração em reação ao grupo DC, o que sugere relação com 

o comportamento alimentar dos cavalos. A análise de variância acusou efeito interativo (p < 

0,05) para o TG e VLDL. A dieta composta por feno Tifton 85 extrusada apresentou maiores 

concentrações em relação à dieta contendo rolão de milho, e para as outras variáveis avaliadas 

não foi observado efeito das fontes de fibra e dos tipos de processamento. Visto que a coleta foi 

realizada com o animal em jejum, situação na qual há estímulo para secreção de VLDL pelo 

fígado e consequente mobilização de gordura do tecido adiposo na forma de TG para produção 

de energia, os animais que receberam dieta com feno de Tifton 85 extrusada desempenharam tal 

via metabólica mais intensamente em relação aos demais tratamentos. Esse resultado pode estar 

relacionado à melhor digestibilidade de tal dieta, a qual possivelmente apresentou rápido 

aproveitamento dos nutrientes. 
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