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Introdução 
 
O Paraná se destaca pela produção diferenciada de ovinos, sendo principalmente destinada à produção 
de carne, com um sistema de criação intensivo ou semi-intensivo. Sabe-se que a alimentação tem um 
peso significativo sobre os custos totais de produção, assim, o interesse no aproveitamento de 
alimentos alternativos. Podemos citar então, a casca de café, que é um subproduto utilizado na dieta 
de ruminantes e é um resíduo proveniente do beneficiamento do grão. Encontra-se disponível em 
diversos estados brasileiros, e se caracteriza por gerar grandes volumes de resíduos (OLIVEIRA, 
2007). Pesquisas vêm demonstrando bons resultados com a inclusão de casca de café na dieta dos 
animais, comprovando a viabilidade técnica e econômica da casca de café por produtores que têm 
disponibilidade deste resíduo. Estes estudos mostraram que é possível a substituição da casca de café 
tanto por alimentos volumosos (VILELA, 2001) quanto grãos de cereais (OLIVEIRA, 2005). 
 
Objetivos 
 
O objetivo deste trabalho é determinar as medidas biométricas ao longo do período de confinamento 
em função de níveis de substituição de feno pela casca de café na dieta de cordeiros. 
 
Material de Métodos 
 
Serão utilizados 24 cordeiros machos da raça Texel, com aproximadamente 60 dias de idade com 
pesos semelhantes. O delineamento experimental é inteiramente casualizado com quatro tratamentos 
e seis repetições. Os tratamentos foram constituídos de quatro níveis de substituição do feno de aveia 
pela casca de café, 0, 25 50 e 75%. Foi realizado controle sanitário dos animais. As dietas são 
compostas de 30% de volumoso e 70% de concentrado na matéria seca (MS) e são fornecidas duas 
vezes por dia, às 08:00h e 17:00h, ad libitum. As avaliações nos animais serão realizadas nos três 
períodos experimentais, realizando as seguintes medidas biométricas: comprimento corporal; altura do 
anterior; altura do posterior; perímetro torácico; largura da garupa; largura do peito;  o perímetro 
abdominal, comprimento da perna (YÁNEZ et al., 2004). 
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Resultados e Discussão 
 
Os valores das medidas biométricas analisados no primeiro período do experimento com a casca de 
café em substituição ao feno, ficaram com médias de comprimento da perna de 32,3; 33,8; 34,83 e 
34,2 cm; perímetro abdominal de 92; 90,9; 83,7 e 86,5 cm; comprimento corporal: 51,7; 53,2; 52,3 e 
52,6 cm; altura do anterior: 59,1; 57,2; 55,3 e 58 cm; altura do posterior: 60,5; 51,5; 57 e 59,8 cm; 
perímetro torácico: 79,8; 77,1; 73 e 71,7; largura de garupa: 22,2; 19,2; 20,2 e 19,3 cm; largura de peito: 
18; 17,3; 16,8 e 17,7, para os tratamentos 0, 25, 50 e 75%, respectivamente. Estudos comparativos 
das características biométricas de ovinos são importantes, pois permitem comparações entre tipos 
raciais, pesos e sistemas de alimentação, sendo um método prático e barato. Embora medidas isoladas 
não sejam suficientes para caracterizar as carcaças, combinações destas permitem melhores ajustes 
e comparações. 
 
 
Conclusão 
 
O uso das dietas com casca de café não alterou as medidas biométricas no primeiro período 
experimental. Entretanto, serão necessárias outras avaliações para melhor comparação de dados e 
maior confiabilidade. Esperamos que a média destas medidas aumentem, pois estes animais ficarão 
por mais um mês em confinamento. 
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