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Suprir exigências nutricionais em relação a minerais é uma das dificuldades encontradas no 

sistema de criação de equinos. Além da maior biodisponibilidade apresentada pelos carbo-

amino-fosfoquelatos (CAF), é conhecida a capacidade fisiológica de vitaminas como auxiliares 

neste processo metabólico. A quantificação mineral dos pelos em relação à concentração 

sanguínea é uma ferramenta eficiente de avaliação e, o presente estudo, objetivou avaliar o efeito 

da adição de carbo-amino-fosfoquelato e minerais inorgânicos com e sem suplementação 

vitamínica em equinos adultos na concentração de minerais no pelo. Foram utilizados oito 

equinos, machos, castrados, da raça Puro Sangue Árabe, alojados em piquetes com dieta a base 

de feno de Tifton-85 ad libitum e suplementação concentrada, na lanchonete, dividida em duas 

refeições diárias, seguindo as recomendações do NRC para animais adultos em mantença. Os 

tratamentos foram compostos por: (1) CAF’s com vitaminas (O+); (2) CAF’s sem vitaminas (O-

); (3) Minerais inorgânicos com vitaminas (I+); (4) Minerais inorgânicos sem vitaminas (I-), 

distribuídos em delineamento experimental change-over com arranjo fatorial 2x2, com medidas 

repetidas no tempo e amostras coletadas no D0 e D60 de cada fase do change over. Foram 

coletados 1g de pelo de cada animal, da região da tábua do pescoço devidamente higienizada, 

com aproximadamente 8 cm² de área. As amostras foram submetidas à análise de Espectrometria 

de Massa por Plasma Individualmente Acoplado (Inductively Coupled Plasma-mass 

Spectroscopy – ICP-MS). Para a análise estatísticas foi utilizado o PROC MIXED do programa 

Statistical Analysis System, ao nível de significância de 5%. Dentre os minerais analisados (Ca, 

S, Mg, Co, Cu, Cr, Fe, Mn, Se, Zn e Fl) apenas o cálcio (Ca), manganês (Mn) e o selênio (Se) 

apresentaram diferença (P<0,05) entre os tratamentos. Em relação à suplementação com 

mineirais, o grupo CAF apresentou maior concentração no pelo em relação ao grupo de minerais 

inorgânicos. O grupo CAF não associado com vitaminas resultou na maior concentração no pelo 

em relação aos outros tratamentos. Portanto, os animais que foram alimentados com CAF’s e 

sem inclusão de vitamina obtiveram maiores concentração de minerais no pelo.  
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