
XIII Simpósio de Pós-Graduação e Pesquisa em Nutrição e Produção Animal-VNP 2019 

NÍVEIS DE HDL-COL E LDL-COL DE EQUINOS 

ALIMENTADOS COM ÓLEO VEGETAL SUBMETIDOS A 

EXERCÍCIO  
 

André Eduardo Mello Cerbaro
1
, Magda Pierezan

1
, Rodolfo Noal Gonçalves

1
, Jaqueline 

Schneider Lemes
1
, Vinicius Leobet Lunkes

1
 

 
1
Universidade Federal de Santa Maria – campus Palmeira das Missões. 

andreemcerbaro@gmail.com 

A produção de equinos vem se destacando no Brasil, porém ainda há necessidade de novos 

meios de produção visando minimizar os custos, sem interferir no desempenho dos animais, 

tanto no seu crescimento quanto na realização de provas funcionais, a alimentação é o principal 

custo de produção. O uso de óleo vegetal tem se mostrado uma boa alternativa para animais com 

alta exigência energética, entretanto os seus efeitos no metabolismo energético ainda causam 

algumas dúvidas em relação ao seu uso. Desse modo objetivou-se analisar os níveis plasmáticos 

de HDL-Col e LDL-Col de éguas da raça Crioula, submetidas a exercício. Foram utilizados seis 

animais, com aproximadamente 4 anos e peso aproximado de 350 kg.  Durante o período 

experimental as éguas foram submetidas a trabalhos campo predominantemente aeróbio, baixa 

intensidade e de média duração. Os tratamentos foram: Controle 5 kg de MS de aveia (Avena 

sativa) e 5 kg de MS de Capim Aruana (Panicum Jacq., cv. Aruana); Tratado: 3,52 kg de aveia 

(Avena sativa), 5 kg de MS de Capim Aruana (Panicum Jacq., cv. Aruana) e 500 g de óleo de 

soja. A redução na aveia do grupo tratado foi calculada para que ambas dietas tivessem a mesma 

quantidade de energia, formuladas para atender as exigências da categoria segundo NRC (2007). 

Ao final de 28 dias de experimentação os equinos foram submetidos a exercício programado, 

com trote e durante 30 minutos em redondel com 15 metros de diâmetro. Antes do início do 

exercício, foram realizadas coletas, em jejum, pela manhã e imediatamente após o exercício, 10 

minutos e 3 horas após o fim do exercício. Os valores plasmáticos de HDL-Col e LDL-Col não 

se diferenciaram (P>0,05) entre as coletas, porem observou-se diferença nas médias para cada 

tratamento (P<0,05), onde as éguas que receberam óleo apresentaram maiores níveis de HDL 

(valor) e LDL (Valor) em relação ao grupo controle. Os níveis de HDL-Col e LDL-Col 

aumentam com a adição de óleo vegetal na dieta de equinos submetidos a exercício. 
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