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Os cavalos são de grande importância para os seres humanos, sendo empregados para transporte, 

trabalho, esporte, lazer e até mesmo terapia. No Brasil, os cavalos têm sido utilizados ao longo 

dos anos com grande frequência, o que ocasionou que a vivência destes animais, antes 

predominantemente em áreas rurais, passasse também a ser comum em áreas urbanizadas. 

Atualmente, a maioria das formas de se criar cavalos busca um ambiente prático, seguro e limpo, 

fazendo com que muitos criadores optem por manter seus animais estabulados. Objetivou-se com 

o presente trabalho avaliar o comportamento alimentar de cavalos estabulados submetidos a 

diferentes frequências de exercício. Foram utilizados 8 cavalos Puro Sangue Árabe castrados, de 

idade média de 9 anos e peso aproximado de 450kg, a dieta foi de 1,75% do peso vivo, adequada 

aos níveis do NRC(2007), sendo 35% de concentrado e 65% de volumoso, os animais foram 

alojados em baias individuais durante um mês e  submetidos a exercício físico em exercitador 

circular em 4 diferentes fases, na primeira fase não realizaram exercício, na segunda se 

exercitaram 3 dias da semana, na terceira se exercitaram 4 dias na semana e na quarta 5 dias na 

semana, o exercício tinha duração de uma hora por dia, com velocidade máxima de 15km/h, nos 

dias em que não havia exercício, os animais eram soltos juntos, por uma hora em pista de areia, 

sem acesso a alimentação. O consumo de concentrado foi mensurado diariamente, com o uso de 

cronômetro digital, o tempo de ingestão de volumoso, foi analisado através de câmeras instaladas 

em cada baia, com avaliação a cada 5 minutos, por 24h, no sétimo dia de cada fase, o consumo 

de água foi feito no sexto dia de cada fase através de balde graduado em intervalo de 6h. O 

delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, com medidas repetidas no tempo, foi 

utilizado teste de tukey com nível de significância a 5%, através da plataforma SAS e 

procedimento mixed.  Não foi observado diferença (P>0,05), para as variáveis de tempo de 

consumo de ração (19,82±3,69 min) e volumoso (8,48±1,24 h) nas diferentes fases. Observou-se 

menor consumo de água durante a segunda fase de exercício (29,22±2,54 L), na primeira fase o 

consumo foi de 33,47±2,54, não obtendo diferença para a terceira (36,06±2,54 L) e quarta fase 

(33,94±2,54 L). Conclui-se que diferentes níveis de exercício não influenciam no tempo de 

consumo de concentrado e volumoso, contudo, o aumento da frequência de exercício 

proporcionou maior consumo de água. 
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