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Introdução 
 
A criação de ovinos tem-se apresentado como uma boa alternativa lucrativa frente ao agronegócio 
brasileiro. Pesquisas mostram resultados satisfatórios com adoção de sistemas de terminação de 
cordeiros em confinamento, principalmente como estratégia para minimizar o impacto da escassez de 
forragem. (BARROSO et al., 2006;). Diante disso, tem se buscado fontes de alimentos alternativos, 
que possam otimizar os índices produtivos e econômicos nos sistemas de exploração pecuários sem 
comprometer o desempenho animal, como os resíduos originados na produção agrícola e na 
agroindústria, assim, pode-se citar a casca de café, resíduo proveniente do beneficiamento do grão, 
atividade que se caracteriza por gerar grandes volumes de resíduos, que necessitam de destinos 
apropriados (OLIVEIRA, 2007). Pesquisas demonstram bons resultados com a inclusão de casca de 
café na dieta dos animais, podendo haver substituição da casca de café tanto por alimentos 
volumosos quanto grãos de cereais. 
 
Objetivos 
 
Este trabalho tem como objetivo avaliar no perfil metabólico sanguíneo, a glicose, dos cordeiros 
alimentados com diferentes níveis de casca de café em substituição ao feno. 
 
Material de Métodos 
 
São utilizados 24 cordeiros machos, com aproximadamente 60 dias de idade e pesos semelhantes, 
alojados seis animais por baias. O período experimental será de aproximadamente 60 dias, sendo 14 
dias de adaptação e três períodos de 15 dias de confinamento. As dietas são compostas de 70% de 
volumoso e 30% de concentrado na matéria seca. O delineamento experimental é inteiramente ao 
acaso com quatro tratamentos e seis repetições. Os tratamentos são constituídos de quatro níveis de 
substituição do feno pela casca de café, 0, 25, 50 e 75%. As dietas serão fornecidas duas vezes por 
dia, ad libitum. O consumo da ração é registrado diariamente. Para a avaliação dos parâmetros 
sanguíneos são colhidas amostras de sangue no início de cada período experimental. O sangue é 
coletado por punção da veia jugular, usando tubos vacutainer com heparina. As amostras de sangue 
são centrifugadas, sendo retirado o plasma e armazenado em tubos ependorf, para determinação dos 
níveis séricos de glicose. 
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Resultados e Discussão 
 
A glicemia basal do ovino varia de 50-80 mg/dL(KANEKO, 1997). Os valores observados na primeira 
coleta de sangue, para verificar os níveis de glicose, de cordeiros alimentados com diferentes níveis 
de casca de café em substituição ao feno, foram 55,8 a 90,9, 55,9 a 79,3, 59,3 a 84,4 e 64,1 a 83,5 
para os tratamentos 0, 25, 50 e 75%, respectivamente. Em dieta com maior proporção de 
concentrado, pode ocorrer escape de amido da fermentação ruminal, passando para o intestino, 
servindo diretamente como fonte de glicose (TOPPS et al., 1968). Nessa pesquisa, as concentrações 
de glicose se apresentaram pouco acima dos níveis normais, o que pode ter ocorrido em função de 
maiores proporções de ácido propionico no rúmen, como ocorre em dietas com mais concentrado do 
que volumoso. Na digestão de ruminantes, pouca glicose que é proveniente do trato alimentar entra 
na corrente sanguínea (GONZÁLES & SILVA, 2003), assim, a dieta tem pouco efeito sobre glicemia 
em função dos mecanismos homeostáticos. 
 
Conclusão 
 
O uso das dietas com casca de café não alterou os níveis de glicose no primeiro período 
experimental. Entretanto serão necessárias outras avaliações da glicose, para maior confiabilidade 
desta afirmação. Além disso, sabe-se que  a glicose não é o melhor indicador do perfil energético do 
animal, pois apresenta grande variabilidade, sendo recomendado então a análise de outros 
parâmetros sanguíneos, como o colesterol e os triglicerídeos; para verificar o metabolismo energético 
do animal. 
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