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Os equinos carecem de uma fonte de água de boa qualidade, afim de suprir suas necessidades 

fisiológicas, sendo esta, fornecida em quantidades satisfatórias e diariamente. O estudo teve 

como objetivo avaliar as variações do consumo de água em equinos submetidos a diferentes 

níveis de exercícios. Foram utilizados 8 cavalos da raça Puro Sangue Árabe, machos, castrados, 

com idade aproximada de 9 anos e peso aproximado de 450kg, alojados em baias individuais. A 

dieta foi formulada com base nas exigências da categoria de cavalos em manutenção, 

recomendadas pelo NRC (2007), onde a quantidade de volumoso e concentrado correspondeu a 

1,75% do peso corpóreo de cada animal, sendo que, a proporção utilizada de volumoso: 

concentrado foi de 70:30. O experimento teve duração de quatro semanas, dividido em quatro 

fases. A primeira fase sem exercício, onde os cavalos ficavam apenas estabulados; a segunda 

fase com uma carga de exercício leve com três horas por semana; a terceira fase com uma carga 

moderada de exercício, abrangendo quatro horas por semana; e na última, a fase com carga de 

exercício intensa, com cinco horas na semana. O exercício realizado na segunda, terceira e quarta 

fase foi diário, em exercitador mecânico circular, com duração de uma hora e velocidade 

máxima de 15 km/h. O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado com 

medidas repetidas no tempo. As mensurações do consumo de água foram feitas no sexto dia de 

cada fase, com o auxílio de um balde graduado, às 6:00h, 12:00h, 18:00h e às 6:00h do dia 

seguinte, totalizando 24 horas de avaliação. Segundo os valores obtidos, na primeira fase 

(quantidade do consumo) a estimativa do consumo de água foi maior, comparada a segunda fase 

(29,2188), quando foram inicialmente submetidos aos exercícios leves. Já na terceira e quarta 

fases, houve um aumento significativo (p<0,05) no consumo de água (quantidade de consumo), 

possivelmente, devido aumento da frequência de exercícios. O aumento na frequência de 

exercícios pode levar a um aumento no consumo de água por cavalos estabulados submetidos a 

diferentes frequências de exercício. 
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