
Alguns resultados de pesquisa em alimentação com eqüinos da raça Árabe na' UEPAE/Sã()Cãirôs--~

A Unidade de Execução de Pesquisa
de Ambito Estadual de São Carlos, íní-
ciou em 1975 seus experimentos de ali-
mentação com eqüinos da raça Árabe.
Esta área de pesquisa foi a escolhida,
porque os animais bem alimentados re-
presentam 80% de êxito na criação.

A falta de informações' científicas sobre
<I nutrição dos eqüinos têm contribuído
para transformar a alimentação desta es·
pécie mais em arte do que propriamente
em ciência. Ainda hoje, é grande o núme·
ro de criadores utilizando aditivos exóti-
cos, teorias baseadas no binômio aveia-
alfafa e fórmulas mágicas.

Nos últimos anos, graças ao fenômeno
conhecido como o "retomo ao cavalo",
a nutrição dos eqüinos está atravessando
uma fase de grande progresso. tecnológico.
Na Europa e principalmente nos Estados
Unidos, as Estações Experimentais têm-se
preocupado de forma mais intensa. Os
resultados destes trabalhos, têm permitido
aos criadores o desenvolvimento de pro-
gramas práticos de alimentação, de forma
que os animais possam ser melhor ali-
mentados e de maneira mais econômica.

Infelizmente, no Brasil, pouco são os
pesquisadores que estudam com mereci-
da atenção a alimentação dos eqüinos e,
conseqüentemente, nossos criadores não
dispõem de programas suficientes que
orientem a alimentação de seus animais.
Com o objetivo de levar aos nossos pro-
dutores soluções eficientes e econômicas
para os inúmeros problemas dentro da
alimentação, foi iniciado em 1975 um tra-
balho que visava a substituição do arra-
çoamento tradicional (A.T.), isto é, o for-
necimento de concentrado e de volumoso
duas vezes ao dia (7:00 horas 1/2 con-
centrado; 13:00 horas 1/2 concentrado e
1/3 volumoso e 17:00 horas 2/3 volumo-
so) por uma ração completa peletizada
(R.C.P.), três vezes ao dia, no mesmo ho-
rário.

A ração utilizada era constituída de
60% de feno-í-alfafa + 34% milho e 6%
farelo de soja. Os animais, 14 fêmeas
em crescimento da raça Árabe, com ida-
de média de 255 kg. Os resultados encon-
trados foram:
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. A alimentação dos eqüinos
vem merecendo muita atenção por parte dos

criadores e zootecnistas.

Os resultados indicaram, que não hou-
ve diferença entre os dois métodos de
alimentação, em nenhum dos critérios de
avaliação utilizados. Em vista 'disso, foi
possível substituir plenamente o arraçoa-
mento tradicional, pela ração completa
peletizada.

Este tipo de arraçoamento (RCP) eli-
mina uma série de inconvenientes, tais
como: corte diário de verde; desperdício
da ordem de 20% do feno, quando forne-
cido nas báias: produção, estocagem e
fornecimento diário do feno; impossibili-
dade de automatizar o fornecimento de
ração etc.

Estas vantagens expostas irão contri-
buir de forma acentuada sobre Q custo
de produção, redução da poeira e possibi-
lidade de se incorporar às rações alimen-

Características
Ganhos médios diários (kg)
Consumos médios diários (kg) (l)
Conversão alimentar média

R.C.P.
0,786
5,563
7,345

A.T.
0,711
5,275
7,740

(1) Resultados em matéria seca.

tos menos palatáveis, porém de bom va-
lor nutritivo. Este tipo de arraçoamento
deve ser adotado 'somerite para animais
em regime de confinamento. Dentro dessa
mesma linha. de pesquisa, em 1977 foi
iniciado um estudo visando a substituição
total ou parcial do feno de alfafa por
feno de forrageira tropical.

A forrageira escolhida foi o capim rho-
des, gramínea excelente para Ienaçâo,
com alta produção e bom valor nutritivo.

O concentrado que correspondia a
60% das rações era constituído de 40%
de torta de algodão, 40% de rolão de mi-
lho e 20% de farelinho de trigo, com
aproximadamente 20% de PB. Os trata-
mentos utilizados no experimento foram
os esguintes: RI - 60% de concentrado
+ 40% feno de rhodes, R, - 60% con-
centrado + 20% feno de rhodes + 20%
feno de alfafa e R, - 60% concentrado
+ 40% feno de alfafa.

Foram utilizadas 24 fêmeas em cresci-
mento, sendo 12 da raça Árabe e f2 da
raça Mangalarga, com idade média de 20
meses e peso médio de 276 kg, aproxima-
damente. Os resultados encontrados fo-
ram:
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Consumo médio Ganho médio Custo
diário/ animal diário/ animal Relativo

(kg) (1) (kg) (%)
R, 8,976 0,446. 50,79
R, 9,032 0,509 70,58
R, 8,329 0,659 ioo.oo

(1) Resultados em matéria seca.

Embora os resultados em ganhos diá-
rios de peso tenham mostrado superiori-
dade estatística de R, sobre R, e R" os
ganhos obtidos com estas rações são su-
periores aos recomendados por tabelas
americanas (National Research Council,
1973) para animais com 18 meses de ida-
de e peso adulto entre 400 e 500 kg,
Acrescido a estes ganhos a estimativa eco-
nômica; fica o tratamento R, (feno de
rhodes), como a melhor forma de arra-
çoar os animais.

Ainda com o mesmo objetivo, isto é,
diminuir os custos do arraçoamento, mas
com a mesma eficiência, em 1978 foi rea-

lizado um experimento com objetivo de
avaliar os efeitos da substituição do feno
de rhodes pelo capim-elefante varo Napier,
na forma de verde picado, como único
volumoso na alimentação de fêmeas em
crescimento da raça Árabe e Mestiça
Árabe. O concentrado utilizado foi o já
mencionado com 20% de PB e os trata-
mentos foram: R, - 60% concentrado +
40% capim elefante, varo Napier (pica-
do) e R, - 60% concentrado + 40%
de feno de capim rhodes. A relação entre
verde picado e feno foi de 3: I, basean-
do-se na composição da matéria seca do
feno. Os animais em número de 16 apre-

sentavam id;;,I.1:"!! média de 15 meses
kd ',. e2S7g e ~ o VI\ 1\'0 no mrcio do eXJ>eriIn
Os rest liado , encontrados foram OS e:.

. cados T..' qua.i.aro abaixo:

Os mul~:lC1..:lOs.obtidos mostraram ctife.
rença q:n1f,.:...:atlva para ganho d
. di di e JIeIo.m icanco que a reta R, - verde ••••••...... pl_
pr?por~~nou maior desenvolvimento doa
ammai; e corrr . menor custo.

Os T~Ult:l'L.OS dest~s pesquisas ji vtza
sendo ,::o~!Iú...~: na cnação de eqüinos da
UEPAE.Sa0 _arlos, que possui um
tel ao re.íor .1-". 140 animais entre •••!..

. A E' r-"" eme~tIç:..". r:1h"::::. ste~ sistemas de aIUne..
taçao, a.em .~? refletir positivamente 110I
custos. e na p;~~formance dos animais. csd
at~ana:. tamn~ex.n na sua produtividacle.
pOIS erurnos na alguns anos com fDdice
de nau, dade .ao redor de 80%. Este
dic~ t= pt"~itido que a EMBRAPA
realize ~ Ic::~"-8Oanual, durante o mh de
maio, C::::1 vc'::::àa de animais puros e lDeI-
tiços .l.:"'.lbl:.

Consumo médio Ganho médio C.wsto
Tratamentos diário / animal diário/animal Reu.nrivo

(kg) (1) (kg) (('-i" )

R, 6;525 0,469 f:{)i .92
R, 6,987 0,453 lCOC ..DO

(1) Resultados em matéria seca.


