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RESUMO 

 

A cadeia produtiva da bovinocultura de corte vem crescendo a cada ano e igualmente os 

consumidores vem aumentando sua exigência quanto a qualidade da carne consumida. A 

castração dos bovinos traz como benefícios a melhoria da qualidade da carcaça, 

principalmente quanto a espessura de gordura subcutânea e maciez da carne. A fim de evitar 

o estresse e problemas relacionados a técnica de castração cirúrgica, a vacina 

imunocastradora vem sendo estudada a fim de determinar a influência dessa no desempenho 

dos animais e da qualidade da carcaça e da carne. O presente trabalho foi proposto com o 

intuito de avaliar o desempenho, características da carcaça e qualidade da carne de bovinos 

mestiços imunocastrados e inteiros terminados em confinamento O experimento foi 

realizado em São Luís de Montes Belos, no estado de Goiás, composto por trinta bovinos 

mestiços Holandês/Gir em um delineamento inteiramente casualizado (DIC), com quinze 

animais por tratamento (imunocastrados e não castrados).  Para cada grupo foram utilizados 

bovinos, clinicamente saudáveis com idade inicial média de 12 a 14 meses e peso inicial 

médio de 235 kg (± 20 kg). Após sete dias de adaptação foi aplicada a primeira dose de um 

ml do imunocastrador (Bopriva®, Zoetis Indústria de Produtos Veterinária LTDA, São 

Paulo, SP, Brasil) (IC - grupo imunocastrado) em cada animal e após 30 dias repetido a 

mesma dose (conforme recomendação do fabricante). Foi avaliado características 

quantitativas e qualitativas da carcaça, sendo a área de olho de lombo (AOL), espessura de 

gordura subcutânea (EGS), medida de gordura de acabamento da picanha (P8), marmoreio, 

análise sensorial de coloração e textura. Foram realizadas mensurações das características 

morfológicas: comprimento de carcaça, comprimento de braço, perímetro de braço, 

comprimento de coxa e perímetro de coxa nas meias carcaças direita. Para desempenho foi 

avaliado ganho de peso médio diário; GPT: ganho de peso total; PAB: peso de abate; PCQ: 

peso de carcaça quente; RC: rendimento de carcaça. Quanto a carne, foram realizados 

análises da maciez, perdas por descongelamento e perdas por cocção. Os valores GPMD, 

GPT, PAB e PCQ não apresentaram diferenças significativas entre os tratamentos (P>0,05), 

sendo as variáveis CCOX e RC as únicas que diferiram estatisticamente (P<0,05). A 

espessura de gordura subcutânea foi maior nos IC, já em relação ao valor de marmoreio foi 

maior nos NC, porém ambos não apresentaram diferenças significativas estatisticamente 

(P>0,05). Os valores de FC, PCOC e PD não apresentaram diferenças significativas entre os 

tratamentos (P>0,05). Como conclusão, obteve-se que a utilização do imunocastrador 

alterou apenas as características rendimento de carcaça e perímetro de coxa, as demais 

características de desempenho produtivo assim como as características morfométricas não 

foram diferentes estatisticamente, bem como nenhuma das características de carcaça 

avaliadas. Para a qualidade da carne, resultou-se que a vacina imunocastradora não 

influenciou na maciez da carne e nem na perda de agua por descongelamento e cocção, 

demonstrando a necessitando de mais estudos utilizando a eficiência e os valores 

econômicos dessa técnica em animais nessa faixa etária. 

 

Palavras – chave: Bos taurus, Bos indicus, castração química, confinamento, 

imunocastrador, vacina 
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ABSTRACT 

 

The productive chain of beef cattle breeding has been growing every year and also 

consumers have been increasing their demand regarding the quality of the meat consumed. 

The castration of the bovine has as benefits the improvement of the quality of the carcass, 

mainly as for the thickness of subcutaneous fat and tenderness of the meat. In order to avoid 

stress and problems related to the technique of surgical castration, the immunocast vaccine 

has been studied in order to determine the influence of this in the performance of the animals 

and the quality of the carcass and meat. The present work was carried out with the purpose 

of evaluating the performance, carcass characteristics and meat quality of crossbred and 

complete immuno-confined bovine animals. The experiment was carried out in São Luís de 

Montes Belos, in the state of Goiás, composed of thirty crossbred cattle Dutch / Gir in a 

completely randomized design (DIC), with fifteen animals per treatment (immature and 

uncastrated). For each group, healthy, clinically healthy cattle with mean initial age of 12 to 

14 months and mean initial weight of 235 kg (± 20 kg) were used. After seven days of 

adaptation the first dose of one ml of the immunocast (Bopriva®, Zoetis Indústria de 

Produtos Veterinária LTDA, São Paulo, SP, Brazil) (IC - immunocompromised group) was 

applied in each animal and after 30 days repeated the same dose (as recommended by the 

manufacturer). It was evaluated the quantitative and qualitative characteristics of the carcass, 

being the area of loin eye (AOL), subcutaneous fat thickness (EGS), measurement of 

finishing fat of the picanha (P8), marbling, sensory analysis of coloration and texture. 

Measurements of the morphological characteristics were performed: carcass length, arm 

length, arm perimeter, thigh length and thigh perimeter in the right half carcasses. For 

performance, mean daily weight gain was evaluated; GPT: total weight gain; PAB: slaughter 

weight; PCQ: warm carcass weight; RC: carcass yield. Regarding meat, analyzes of 

softness, thaw losses and cooking losses were performed. The GPMD, GPT, PAB and PCQ 

values did not present significant differences between the treatments (P> 0.05), with the 

CCOX and RC variables being the only ones that differed statistically (P <0.05). The 

thickness of the subcutaneous fat was higher in the CI, whereas the marbling value was 

higher in the NC, but both did not present statistically significant differences (P> 0.05). The 

values of HR, PCOC and PD did not show significant differences between the treatments 

(P> 0.05). In conclusion, it was obtained that the use of the immunocast changed only the 

carcass yield and thigh perimeter characteristics, the other productive performance 

characteristics as well as the morphometric characteristics were not statistically different, as 

well as none of the carcass characteristics evaluated. For the meat quality, it was found that 

the immunoassay vaccine did not influence meat tenderness or water loss by thawing and 

cooking, demonstrating the need for further studies using the efficiency and economic 

values of this technique in animals in this age group . 

 

Key words: Bos taurus, Bos indicus, chemical castration, confinement, immunocast, 

vaccine 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A cadeia produtiva da bovinocultura tradicional tem passado por grandes 

mudanças estruturais, consequência da crescente demanda mundial por proteína animal¹, 

tornando a bovinocultura de corte uma atividade cada vez mais competitiva e complexa, 

especialmente o sistema de confinamento ².  

O confinamento é considerado uma alternativa para produtores que buscam uma 

rápida terminação dos animais, reduzindo assim sua idade de abate, além de produzir carne 

de melhor qualidade, rendimento de carcaça mais elevado, abates programados, rápido 

retorno de parte do capital investido, dentre outras finalidades ³. 

Animais castrados e não castrados apresentam características e qualidade 

diferentes na carne, sendo que bovinos inteiros apresentam maior dificuldade de manejo, 

tornando-se menos dóceis e com montas frequentes, influenciando negativamente na 

qualidade da carne, além do maior tempo para atingirem adequado acabamento da carcaça4. 

É notório a preferência das indústrias por animais castrados em função do melhor 

acabamento de carcaça e ao maior desenvolvimento relativo do quarto traseiro, em que se 

situam os cortes mais valorizados do bovino5. 

Atentando-se a isso foi lançado em meados de 2010 um produto que consiste em 

uma vacina anti-GnRF (fator liberador das gonadotrofinas) para uso em bovinos que não 

serão destinados à reprodução. O produto consiste em um análogo de GnRH ligado à uma 

proteína carreadora e produz uma supressão imunológica temporária da atividade testicular 

de bovinos adultos inteiros6. 

A vacina representa uma alternativa imunológica à castração cirúrgica, 

facilitando assim o manejo dos bovinos promovendo o bem-estar animal com melhoria da 

qualidade da carne, controle do comportamento sexual e aumento potencial de 

produtividade7.  

A carne bovina nacional, por sua vez, apresenta características de qualidade 

multifatoriais sendo avaliada de forma objetiva e subjetivamente pelos seus atributos 

sensoriais, tecnológicos, sanitários e nutricionais, acrescida dos aspectos éticos e ambientais 

sobre os quais fora produzida8. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Mercado da carne bovina 

 

O consumidor atual de carne bovina está cada dia mais atento ao alimento que 

consome, sendo influenciados por questões que vão desde a preocupação com a saúde, 

conservação do meio ambiente, bem estar dos animais e mudanças nos preços relativos das 

carnes concorrentes 9. 

De acordo com a FAO10, com o crescimento populacional e o aumento do poder 

aquisitivo das famílias irá gerar um aumento no consumo de proteína de origem animal de 

aproximadamente 2/3 em 2050, quando comparado ao consumido atualmente. O aumento da 

produção de carne nos últimos 40 anos pode ser atribuído, em grande parte, pelo aumento no 

número de animais produzidos, mas de acordo com projeções futuras, esse crescimento 

ainda é pequeno e não suprirá a demanda exigida de carne, por isso os ganhos em 

produtividade devem ser enfatizados pelos produtores10 . 

Considerado um dos maiores produtores e exportadores de carne bovina do 

mundo, o Brasil ocupa local de destaque na produção de proteína animal, sendo que mais 

que 3/4 dos bovinos criados para abate no Brasil são animais Bos taurus indicus, dos quais a 

raça Nelore é a mais abundante 11. 

De acordo com o IBGE 12, no 4º trimestre de 2016, foram abatidas 7,41 milhões 

de bovinos sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária. Essa quantidade foi 1,2% maior 

que a registrada no trimestre anterior e 3,7% menor que a do 4º trimestre de 2015. 

Prado 13 descreve a importância do abate de animais precoces como forma de 

otimização da pecuária, a fim de suprir às exigências do mercado atual, que possui 

preferência por uma carne de qualidade. Já Costa14, Albertí15 e Sanudo16 descrevem a 

importância do abate dos animais mais jovens que apresentem pesos e conformação de 

carcaças consideráveis.  

Duas estratégias utilizadas para melhoria desses aspectos descritos acima, são o 

uso de cruzamentos entre raças zebuínas e europeias 17, 18, 19 e o uso do confinamento como 

estratégia para diminuir o tempo de abate 20, 21. 

O consumidor prefere carnes que apresentem como quesitos de qualidade a 

maciez e a coloração mais atraente, entretanto, no Brasil há um déficit nesse setor de 

padronização do produto, o que gera uma seleção por qualidade. Esse problema ocorre 
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geralmente pelo fato da comercialização da carne entre pecuaristas e frigoríficos ser 

realizada com base no peso da carcaça, sem levar em consideração os atributos de 

qualidade22. 

 

 

2.2 Castração vs animais não castrados 

 

A castração é uma prática utilizada a fim de impedir que ocorra a produção de 

hormônios androgênicos responsáveis pela manifestação das características indesejáveis tais 

como comportamentos agressivos e de caráter sexual. Podem ser castração física, química e 

ou imunológica 23.  

Quando se realiza a comparação de animais não-castrados (inteiros) com animais 

castrados convencionalmente, obtém-se que, os primeiros possuem algumas vantagens sobre 

os castrados. Geralmente, animais inteiros são mais eficientes na conversão alimentar em 

carne magra, o que gera um custo de produção menor. Aliado ao fato que a castração 

cirúrgica tradicional é percebida por muitas pessoas como uma prática eticamente 

questionável 23.  

A testosterona produzida pelos testículos nos machos inteiros atua sobre o 

anabolismo do nitrogênio endógeno, conferindo à eles maior ganho de peso e melhor 

eficiência alimentar 24. Em estudos realizados por Feijó 25, obteve-se uma vantagem média 

de 10% no ganho diário de peso para touros em relação aos animais castrados. 

No momento do abate, frigoríficos nacionais ainda possuem certa precaução 

com animais inteiros, pois, devido ao temperamento mais reativo ocasionado pela 

testosterona, pode ocorrer maior incidência de DFD (carne escura, firme e seca), devido ao 

estresse causado pelo comportamento de sodomia e/ou brigas, sendo essa carne pouco 

atraente nas prateleiras para venda, além da gordura na carcaça desses animais ser muitas 

vezes insuficientes (mínimo de 3 mm) para evitar problemas no momento do resfriamento 

da carcaça 26. 

Animais castrados são utilizados a fim de melhorar a qualidade da carne 26 

devido ao maior grau de acabamento da carcaça representada pela maior espessura de 

gordura subcutânea, sendo encontrado por Restle et al. 27 valores de 4,6 mm para animais 

castrados vs 2,5 mm para animais inteiros, o que proporciona a proteção contra efeitos 

prejudiciais do resfriamento. Além do manejo desses animais ser mais eficiente, pois há uma 
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diminuição de brigas e comportamento de sodomia, causada pelo aparecimento da 

puberdade e maturidade sexual28. Mas sabe-se que a castração cirúrgica pode causar 

complicações no pós-operatório, gastos com mão de obra, medicamentos, perda de 

desempenho, diminuição do bem estar e, em alguns casos, óbito 25.  

A fim de melhorar os problemas encontrados durante o manejo realizado pela 

prática cirúrgica de castração, uma vacina foi desenvolvida, sendo essa denominada fator 

anti-GnRF, a qual age na estimulação de anticorpos que neutralizam o GnRH e assim, inibe 

temporariamente a liberação dos hormônios sexuais masculinos e femininos, ocasionando 

uma redução no comportamento sexual 29. Essa vacina vem sendo utilizada em diversos 

animais de produção como uma alternativa à castração cirúrgica, facilitando assim o manejo 

dos animais e melhorando as características de qualidade da carne devido a menor 

reatividade dos animais pré-abate 29, 30. 

No Brasil, a imunocastração com a vacina Bopriva (Bopriva®, Zoetis Indústria 

de Produtos Veterinária LTDA, São Paulo, SP, Brasil) foi regulamentada pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), em 2010, conforme consta no Circular N. 

02/2011/DICAR/CGI/DIPOA de 29 de setembro de 2011 – Brasília/DF 31, para uso em 

bovinos, mostrando a importância dessa tecnologia na pecuária de corte brasileira. 

De acordo com Janett et al 30, a vacina tem como vantagem a não exigência de 

tempo para o abate dos animais por não ter nenhuma atividade hormonal ou química e não 

deixar resíduo na carne. Deve ser administrada por via subcutânea na dosagem de 1mL por 

animal, com pelo menos duas doses injetáveis (dose e reforço) 31.  

A atuação da vacina se dá desde a primeira aplicação que sensibiliza o sistema 

imunológico do animal, e de 7 a 14 dias após a segunda aplicação (reforço), a resposta de 

imunocastração é observada. Caso haja necessidade, de acordo com o objetivo da 

propriedade, pode ser realizada novas aplicações, mas após a segunda dose já considera-se o 

bovino imunocastrado 32. 

O mecanismo de ação da vacina imunocastradora se dá através do GnRH 

(Hormônio liberador de gonadotrofina) que é liberado pelo hipotálamo, e controla a 

liberação de LH (hormônio luteinizante) e FSH (hormônio folículo estimulante) e o 

desenvolvimento reprodutivo em todos os mamíferos 33, 34.  

O uso da vacina aplicada obedecendo o tempo de repetição da dose é 

considerada de altíssima eficiência, sendo possível ser realizada de forma tardia nos touros, 
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com o intuito de capturar o melhor desempenho do animal, e ao mesmo tempo controlar seu 

comportamento indesejado 23, 30,35. 

Sabe-se ainda que o efeito da imunocastração causa uma supressão temporária 

da função reprodutiva, após o qual os animais voltaram a fertilidade normal. Esse retorno 

ocorre devido a uma diminuição da circulação de anticorpos anti-GnRH abaixo de um limiar 

necessário para neutralizar o GnRH no sangue 36. 

Em estudos realizados por Amatayakul-Chantler et al. 37, obteve-se como 

resposta que animais Nelore imunocastrados demonstraram maiores áreas de olho de lombo 

do que animais castrados cirurgicamente, mas não houve diferenças no peso de carcaça 

quente, espessura de gordura subcutânea e rendimento de carcaça. Também não observaram 

diferenças para os valores médios de pH, maciez, coloração da carne, perdas de peso por 

cozimento e cor da gordura. Os pesquisadores então chegaram a conclusão que a 

imunocastração é uma alternativa para a manutenção do bem-estar dos animais, ao invés da 

castração, em animais Nelore criados em pasto. 

 

 

2.3 Características da carcaça e qualidade de carne 

 

Quando se fala em qualidade de carne, algumas características como aparência 

geral, cor e espessura de gordura são levadas em consideração pelos consumidores, no 

momento da compra, e, a fim de atender esse consumidor, vários estudos nesse âmbito vem 

sendo desenvolvidos 19, 38, 39, 40,41. 

Como característica ainda observada pelos consumidores, cresce o número de 

pessoas que observam aspectos envolvidos no processamento, como perda de líquidos no 

descongelamento e na cocção e, não menos importante, são avaliadas as características de 

palatabilidade, suculência e a principal, que é a maciez 41. 

A deposição de gordura na carne pode ser considerado um dos fatores de grande 

importância quanto á qualidade desse produto, e esse processo ocorre durante o crescimento 

do animal. A quantidade dessa gordura irá determinar a espessura subcutânea final, aspecto 

esse sendo o principal parâmetro para avaliar a carcaça bovina e utilizado como ponto de 

referência para classificação e tipificação das carcaças 42, além da bonificação paga por 

alguns frigoríficos nacionais para os produtores de carcaça com boa espessura de gordura. A 

espessura mínima de gordura subcutânea preconizada pelos frigoríficos brasileiros é de 3 
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mm, a fim de evitar o encurtamento pelo frio (cold shortening) o que resulta no 

endurecimento da carne 43. 

Quanto a cor da carne, esta é influenciada pelo teor de mioglobina, pH, idade, 

condição sexual, alimentação e manejo 44. Outro parâmetro para auxiliar na determinação da 

qualidade da carne são as perdas que ocorrem durante o cozimento da carne, que 

influenciam no rendimento do produto 45. Essa perda do peso por cozimento reflete na 

qualidade da carne cozida 45,46. 

A maciez da carne é alterada por fatores como grupo genético, idade ao abate, 

condição sexual, alimentação, manejo pré abate e fatores pós-mortem como velocidade de 

resfriamento 47.  

O uso de castração nos bovinos influencia diretamente na maciez da carne, e 

estudos atuais demonstram que o uso da técnica de imunocastração tem demonstrado ser 

positivo nesse aspecto 37, 43, 46, 48, 49. 
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CAPÍTULO 2. DESEMPENHO E CARACTERÍSTICAS DE CARCAÇA DE 

BOVINOS MESTIÇOS IMUNOCASTRADOS E INTEIROS 

TERMINADOS EM CONFINAMENTO 

 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho foi proposto com o intuito de avaliar o desempenho e as características 

da carcaça de bovinos mestiços inteiros e imunocastrados terminados em confinamento. O 

experimento foi realizado em São Luís de Montes Belos, no estado de Goiás, composto por 

trinta bovinos de corte distribuídos em dois currais em um delineamento inteiramente 

casualizado (DIC). Foi feito dois tratamentos, sendo animais inteiros e imunocastrados com 

a vacina Bopriva®. Foram avaliadas as características de desempenho dos animais no início 

do experimento e no pré-abate, sendo determinado a área de olho de lombo (AOL), 

espessura de gordura subcutânea (EGS), medida de gordura de acabamento da picanha (P8) 

e marmoreio, por ultrassonografia entre a 12ª e a 13ª costela para AOL, EG e marmoreio, e 

na região posterior entre íleo e ísquio para P8 (Medida de gordura de acabamento de 

picanha). Foram realizadas mensurações das características morfológicas: comprimento de 

carcaça, comprimento de braço, perímetro de braço, comprimento de coxa e perímetro de 

coxa nas meias carcaças direita, por meio de uma fita métrica. Os valores GPMD, GPT, 

PAB e PCQ não apresentaram diferenças significativas entre os tratamentos (P>0,05), sendo 

as variáveis CCOX e RC as únicas que diferiram estatisticamente (P<0,05). A espessura de 

gordura subcutânea foi maior nos IC, já em relação ao valor de marmoreio foi maior nos 

NC, porém ambos não apresentaram diferenças significativas estatisticamente (P>0,05). Os 

valores de AOL, EG, P8 e Marmoreio, não apresentaram diferenças estatísticas, entre a 

primeira e a segunda avaliação feita por ultrassonografia (P>0,05). Também não foi possível 

observar diferenças significativas entre os tratamentos IC e NC (P>0,05).  No presente 

estudo, obteve-se como conclusão que a utilização do imunocastrador não alterou 

estatisticamente as características avaliadas. 

 

Palavras-chave: Bos taurus, Bos indicus, castração, peso, rendimento  
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CHAPTER 2. PERFORMANCE AND CARRYING CHARACTERISTICS OF 

IMMUNOCASTRIC AND ALLIED MIXED CATTLE FINISHED IN 

CONFINEMENT 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work was proposed with the purpose of evaluating the carcass performance and 

carcass characteristics of whole mestizos and immuno - cured bovine animals in 

confinement. The experiment was carried out in São Luís de Montes Belos, in the state of 

Goiás, composed of thirty beef cattle distributed in two pens in a completely randomized 

design (DIC). Two treatments were done, being whole animals and immunocastrated with 

the Bopriva vaccine. The performance characteristics of the animals at the beginning of the 

experiment and in the pre-slaughter were evaluated, being determined the area of loin eye 

(AOL), subcutaneous fat thickness (EGS), measurement of finishing fat of the picanha (P8) 

and marbling , by ultrasonography between the 12th and 13th ribs for AOL, EG and 

marbling, and in the posterior region between the ileum and the ischium for P8 (Measure of 

fat finishing of picanha). Measurements of the morphological characteristics were 

performed: carcass length, arm length, arm perimeter, thigh length and thigh perimeter in the 

right half carcasses, using a tape measure. The GPMD, GPT, PAB and PCQ values did not 

present significant differences between the treatments (P> 0.05), with the CCOX and RC 

variables being the only ones that differed statistically (P <0.05). The thickness of the 

subcutaneous fat was higher in the CI, whereas the marbling value was higher in the NC, but 

both did not present statistically significant differences (P> 0.05). The AOL, EG, P8 and 

Marmoreio values did not present statistical differences between the first and second 

evaluation performed by ultrasonography (P> 0.05). It was also not possible to observe 

significant differences between the treatments CI and NC (P> 0.05). In the present study, it 

was concluded that the use of the immunocast did not statistically alter the characteristics 

evaluated. 

 

Key words: Bos taurus, Bos indicus, castration, weight, yield 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil ocupa um papel de destaque no cenário internacional com a pecuária de 

corte, apresentando, ao longo dos anos, grandes resultados em termos de ganhos em 

produtividade e melhoria na qualidade das carcaças ¹.  O país exporta carne para mais de 140 

países, demonstrando grande competitividade com outros exportadores através dos custos 

menores em relação à produção europeia e americana². 

Na busca por produtos aceitáveis e de qualidade, a castração é uma pratica 

necessária, pois favorece a deposição de gordura de cobertura, evitando os efeitos negativos 

causados pelo frio, como a desidratação, o escurecimento e o cold shortening, melhorando 

as características sensoriais da carne ³.  

A castração em bovinos proporciona alta correlação entre o peso de carcaça 

quente e a espessura de gordura (0,49). Características essas que favorecem a argumentação 

dos frigoríficos pela compra de animais castrados devido ao acabamento uniforme da 

carcaça 4. 

Corroborando com Vittori et al.5 que animais castrados necessitaram de menos 

tempo de confinamento do que os animais inteiros para atingirem a 4mm de espessura de 

gordura subcutânea, preconizando carne de melhor qualidade e reduzindo o dispêndio com 

alimentação, fato este de grande representatividade no sistema confinado. 

Assim, o uso de técnicas como a imunocastração promove aumento na espessura 

de gordura subcutânea (EGS), devido a inibição da testosterona que impede o 

direcionamento energético para deposição muscular. Em função disso, há uma maior 

deposição do tecido adiposo devido a uma alteração no perfil bioquímico sanguíneo 

relacionado ao metabolismo desse tecido quando comparados aos animais não-castrados6. 

Atualmente, Bopriva® é a única vacina anti-GnRH disponível no mercado para bovinos e 

tem demonstrado boa segurança e eficácia na supressão da testosterona sérica7. 

A vacina representa uma alternativa imunológica à castração cirúrgica, 

facilitando assim o manejo dos bovinos promovendo o bem-estar animal com melhoria da 

qualidade da carne, controle do comportamento sexual e aumento potencial de 

produtividade8.  

Objetivou-se com esse experimento avaliar o desempenho produtivo, 

características morfometrias e ultrassonográficas de carcaça de bovinos machos inteiros e 

imunocastrados terminados em confinamento.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O projeto de pesquisa referente ao experimento foi aprovado pelo Comitê de 

Ética no Uso de Animais/CEUA sob o protocolo N.085/17, na Universidade Federal De 

Goiás - UFG. 

O experimento foi realizado no confinamento experimental da Fazenda Escola 

da Universidade Estadual de Goiás (UEG), Câmpus São Luís de Montes Belos (Latitude: 

16º 31' 30" S, Longitude: 50º 22' 20" W, Altitude: 579m). Os animais foram confinados de 

abril a julho de 2014, totalizando 90 dias de confinamento e posteriormente encaminhados 

para os procedimentos de abate em frigorífico comercial, localizado a 50km de distância do 

local de confinamento. 

O experimento foi composto por 30 bovinos mestiços Holandês/Gir em um 

delineamento inteiramente casualizado (DIC), com 15 animais por tratamento 

(imunocastrados e não castrados). Antes do alojamento, os animais foram identificados por 

meio de brincos, desverminados, pesados e posteriormente divididos com base no peso, nos 

dois currais. Essa divisão pelo peso foi realizada de forma a manter os dois tratamentos o 

mais iguais possível, sendo que dois bovinos que apresentassem pesos próximos, estes eram 

separados, sendo cada um para um tratamento. 

Para cada grupo foram utilizados bovinos, clinicamente saudáveis com idade 

inicial média de 12 a 14 meses e peso vivo inicial médio de 235 kg (± 20 kg). Após uma 

semana de adaptação foi aplicada, via subcutânea, a primeira dose de um ml do 

imunocastrador (Bopriva®, Zoetis Indústria de Produtos Veterinária LTDA, São Paulo, SP, 

Brasil) em cada animal do grupo imunocastrados e após 30 dias repetido a mesma dose 

nesses animais (conforme recomendação do fabricante). 

Os animais foram alimentados com uma dieta composta por 70% de silagem de 

milho e 30% de concentrado, com base na matéria natural (Tabela 1), a água foi oferecida de 

forma a vontade, sendo um bebedouro para cada curral.  
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Tabela 1: Inclusão dos ingredientes utilizados na dieta dos animais confinados. 

Dieta do experimento 

Ingredientes Inclusão MN 

Silagem de milho 70% 

Farelo de soja 6% 

Casquinha de soja 3% 

Milho moído 18% 

Ureia 1% 

Núcleo mineral/vitamínico 2% 

 

No início do experimento e no pré-abate os animais foram avaliados por 

ultrassonografia quanto à área de olho de lombo (AOL), espessura de gordura subcutânea 

(EGS) e marmoreio entre a 12ª e a 13ª costela, e medida de gordura de acabamento da 

picanha (P8) na região posterior entre íleo e ísquio para P89, como demonstrado na Figura 1. 

As medidas por ultrassom foram tomadas após a imobilização do animal em tronco de 

contenção, e localizado, por palpação, o espaço entre as 12ª e 13ª costelas. Sobre o local da 

medida foi colocado óleo vegetal com o objetivo de atuar como acoplante acústico. Sua 

utilização é indicada para uma boa transmissão e recepção das ondas de ultrassom, pois a 

presença de ar entre o transdutor e o pelame causa perda de energia gerada pelo ultrassom 

antes que ela penetre no corpo do animal. 

 

 

FIGURA 1 – Locais e medidas de ultrassonografia para AOL, EGS, MARM e P8. 

Fonte: Adaptado de Yokoo 9. 

 

 

Ao atingir o tempo de confinamento de 90 dias, os animais foram submetidos a 

um jejum alimentar de 16 horas, pesados e transportados até o frigorífico, para os 

procedimentos de abate, seguindo fluxo normal do estabelecimento, de acordo com as 
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normas do RIISPOA10. O peso médio de abate foi de aproximadamente de 383,83kg, 

coeficiente de variação (CV%) de 15%. 

As meias-carcaças foram identificadas por meio de etiquetas numeradas (Figura 

2) e subsequentemente pesadas. Após 24 horas de resfriamento a 0°C, de cada meia carcaça 

direita foi retirado um bife de dois centímetros de espessura entre a 12ª e 13ª costelas 

(músculo Longissimus dorsi) denominada, conforme metodologia de Muller 11, obtendo-se 

as percentagens de músculo e gordura. Foram feitas ainda, análise sensorial de coloração, 

marmoreio, textura e medido EGS com o auxílio de um paquímetro.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 – Bifes identificados retirados entre a 12ª e 13ª costela, das meia carcaças para análises 

subsequentes. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2017. 

 

A metodologia utilizada para avaliação da coloração, foi a proposta por Muller11, 

que é realizada sob luminosidade constante, por meio de avaliação subjetiva em escala de 

pontos de 1 a 5, em que 1 = carne extremamente escura e 5 carne extremamente clara. 
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A marmoreação foi avaliada contando os traços de marmoreio e subsequentes 

classificação. Determina-se este parâmetro por meio de avaliação visual subjetiva da 

quantidade e tamanho dos grânulos de gordura intramuscular, em escala de pontos de 1 a 18, 

distribuídos na classificação correspondente a traços, leve, pequeno, médio, moderado e 

abundante, de acordo com Muller 11. A escala é distribuída da seguinte forma: de 1 a 3, 

considerado traços de marmoreio, com T - (1), T0 (2) e T + (3); de 4 a 6, considerado leve, 

com L- (4), L0 (5) e L + (6); 7 a 9, pequeno (S); 10 a 12, médio (Me); 13 a 15, moderado 

(Mo); e 16 para 18, abundante (A). 

Para avaliar a textura, foi adotado um sistema de pontuação variando de 1 a 5, 

em que 1 indicava textura muito grosseira; 2, grosseiro; 3, um pouco grosseiro; 4, bem; e 5, 

muito bom 11. 

Foram realizadas mensurações das características morfométricas: comprimento 

de carcaça, desde o bordo anterior do osso púbis até o bordo cranial da primeira costela; 

perímetro de braço, obtido na região mediana do braço circundando com uma fita métrica; 

comprimento de braço e comprimento de coxa, distância entre a borda cranial medial do 

osso púbis e a articulação tíbio-tarsiana e perímetro de coxa, em torno da região mediana da 

coxa; nas meias carcaças direita, por meio de uma fita métrica 11. 

As avaliações estatísticas para desempenho, medidas morfométricas e para a 

análise de ultrassom, utilizou-se o programa estatístico ‘R”, utilizando o teste de Tukey a 5% 

de probabilidade, e para as análises qualitativas, cor, textura e marmoreio, utilizou-se o 

Teste de Wilcoxon a 5% de significância. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os valores médios encontrados para desempenho e características métricas das 

carcaças de bovinos imunocastrados ou não encontram-se na Tabela 2. 
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Tabela 2: Médias e desvio padrão de desempenho e características métricas de carcaça de 

bovinos imunocastrados ou não terminados em confinamento. 

Tratamentos  

 NC IC ¹CV% ²DP 

GPMD (Kg) 1,59a  1,49a  12,05 0,19 
 

GPT (Kg) 125,67a  117,74a  12,06 14,68 

PAB (Kg) 384,80a  382,87a  16,10 61,80 

PCQ (Kg) 176,20a  164,94a  17,29 29,49 

RC* (%) 45,69a  42,97b  3,06 1,36 

CCOX* (Cm) 75,46a  71,53b  3,67 2,70 

PCOX (Cm) 57,6a  56a  7,38 4,19 

CBRA (Cm) 40,20a  39,4a  6,01 2,39 

PBRA (Cm) 35,46a  35,46a  6,28 2,23 

CCAR (Cm) 141,93a  143,53a  5,03 7,18 

NC: não castrados; IC: imunocastrados; GPMD: ganho de peso médio diário; GPT: ganho de peso 

total; PAB: peso de abate; PCQ: peso de carcaça quente; RC: rendimento de carcaça. CCOX: 

comprimento de coxa; PCOX: perímetro de coxa; CBRA: comprimento de braço; PBRA: perímetro 

de braço; CCAR: comprimento de carcaça. 

*: letras diferentes na mesma linha representam significância no teste de Tukey (P<0,05). 

¹ Coeficiente de variação; 2Desvio Padrão 
 

 

Conforme apresentado na Tabela 2, pode-se observar que os valores GPMD, 

GPT, PAB e PCQ não apresentaram diferenças significativas entre os tratamentos (P>0,05), 

sendo as variáveis CCOX e RC as únicas que diferiram estatisticamente (P<0,05). 

Os resultados encontrados neste estudo corroboram com os de Vaz et al. 12, 

estudando diferentes métodos de castração em bovinos de origem leiteira, de 

aproximadamente 12 meses, e apesar de encontrarem efeito significativo sobre o peso de 

abate, maior nos animais não-castrados (425,5 kg) em relação aos castrados por uma técnica 

cirúrgica (374,4 kg), as outras características não difeririam, concluindo- se que o método de 

castração em bovinos mestiços de origem leiteira abatidos com peso reduzido não promove 

alterações na qualidade da carcaça e da carne dos animais. 

Jannet et al 13 também não verificaram diferenças (P>0,05) para o ganho diário 

de peso entre animais inteiros e imunocastrados com Bopriva®, talvez pelo fato de terem 
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utilizado animais mais jovens, com idade média de 6 e 7 meses, e não terem tido tempo 

suficiente para expressar um ganho de peso diferenciado. 

Diferem dos resultados encontrados por Andreo et al. 14, os quais obtiveram 

diferenças significativas para todas as variáveis, utilizando dois tratamentos (animais 

imunocastrados e animais não castrados), onde os animais não castrados obtiveram melhor 

desempenho com GPD, PCQ e RD de 16,04%, 7,04% e 2,85% respectivamente, superiores 

aos imunocastrados. 

Miguel 15 estudando a influência da imunocastração em bovinos machos de 

aproximadamente 22 meses de idade, comparada com a castração cirúrgica e animais 

inteiros também encontrou diferenças significativas pelo mesmo teste utilizado neste 

experimento para as variáveis GPMD, GPT e PAB, para animais castrados ou 

imunocastrados e inteiros. Sendo que independente do meio de castração o desempenho dos 

animais castrados foi menor, devido a fatores hormonais, pois a testosterona produzida via 

testicular favorece o ganho de peso dos animais, pois atua como anabolizante natural, 

exercendo influência sobre o crescimento muscular do animal. 

Gama16 comparando desempenho de novilhos Girolando de aproximadamente 

20 meses mantidos em pastagem, castrados cirurgicamente e imunocastrados constatou que 

a imunocastração é uma vacina segura e eficaz e a variável ganho de peso no período 

apresentou diferença entre os tratamentos (20,26 kg para imunocastrados e 13,71 kg para 

castrados cirurgicamente), demonstrando desempenho superior  dos animais imunocastrados 

sobre os castrados cirurgicamente.  

Somente a variável CCOX apresentou diferenças significativas (P<0,05), para os 

animais não castrados. Esses resultados corroboram com os estudos de Ítavo et al. 17 e 

Moletta et al. 18, os quais também não encontraram diferenças significativas para as 

variáveis morfométricas avaliando animais castrados e não castrados. O que demonstra que 

o tratamento com aplicação de imunocastrador não interfere no desempenho produtivo 

quanto às características de carcaça destes animais, nessa faixa etária, fato que poderia ser 

compensado pelo melhor acabamento de carcaça que a castração proporciona. 

 Albarello 19 estudando a imunocastração em touros mais velhos (mais de cinco anos 

de idade) de descarte, para melhor acabamento de gordura concluiu que essa técnica é viável 

para quem busca essa finalidade em substituição à castração cirúrgica, e cita ainda que nessa 

fase, toda a formação de tecidos dos bovinos já está finalizada, havendo deposição de massa 

muscular e gordura apenas na carcaça. 
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 A partir dos resultados obtidos nesse estudo, quando comparados com outros 

experimentos utilizando animais mais velhos, como citado, verifica-se que possivelmente a 

idade desses animais influenciou na eficácia da vacina imunocastradora, pois na faixa etária 

que se encontravam ainda constituía fase de crescimento de tecidos. 

Foram realizadas análises sensoriais das características qualitativas coloração, textura 

e marmoreio, e medida de EGS após o abate, apresentados na tabela 3, e análises de 

ultrassonografia no início do confinamento e no pré-abate, para características de AOL, 

EGS, P8 e marmoreio. 

De acordo com a tabela 3, é possível observar que a espessura de gordura subcutânea 

foi maior nos IC, já em relação ao valor de marmoreio foi maior nos NC, porém ambos não 

apresentaram diferenças significativas estatisticamente (P>0,05).  

 

Tabela 3 – Médias e desvio padrão das variáveis colorações (COR), textura (TEX), 

marmoreio (MARM), e espessura de gordura subcutânea (EGS) de bovinos imunocastrados 

(IC) ou não castrados (NC) terminados em confinamento. 

                                           Tratamentos  

 IC NC ¹CV % ²DP 

COR (1-5) 4,06 4,13 20,95 0,86 

TEX (1-5) 4,20 4,60 53,30 1,91 

MARM (1-18) 2,80 3,13 25,59 0,76 

EGS (mm) 3,12 2,76 43,57 1,28 

COLORAÇÃO: (1) escura, (2) vermelho escura, (3) vermelho levemente escura, (4) vermelha e (5) 

vermelho vivo. TEXTURA: (1) muito grosseira, (2) grosseira, (3) levemente grosseira, (4) fina, (5) 

muito fina. MARMOREIO: (1 a 3) traços, (4 a 6) leve, (7 a 9) pequeno, (10 a 12) médio, (13 a 15) 

moderado, (16 a 18) abundante. 

¹ Coeficiente de variação; 2Desvio Padrão 

 
 

Trabalhos realizados por Prado et al. 20, Amatayakul-Chantler et al. 21 e Pinheiro 

et. al.22, estudando a influência de métodos de castração em bovinos, concluíram que o 

processo de castração não afeta as medidas de AOL, porém apresenta efeito significativo 

sobre a EGS. Já Clímaco et al.23 não observaram diferenças (P>0,05) quanto à EGS entre 

animais inteiros e castrados (2,20 vs 4,17mm, respectivamente). 

Freitas et al. 24 verificando a interferência da condição sexual na EGS e AOL em 

novilhos Nelore de 13 e 18 meses castrados cirurgicamente em diferentes idades e inteiros 

terminados em confinamento, concluiu que, independente da idade, os animais castrados 
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apresentaram maior EGS (3,89mm para castrados aos 13 meses – C13; 3,70mm castrados 

aos 18 meses –C18 e 3,04mm não castrados- INT) e menor AOL (56,59 C13; 57,48 C18 e 

61,23 INT). Esse fato, pode ser explicado pela questão hormonal, na qual influencia 

diretamente no dimorfismo sexual, atingindo as características de carcaça. 

Dentre as características avaliadas neste estudo, Vittori et al.25, citam que, até 

mesmo o grupo genético pode influenciar, como nos seus estudos comparando novilhos 

Zebuínos e Taurinos, terminados em confinamento, encontrou maiores valores de EGS e 

AOL para animais taurinos, independente da condição sexual. 

Suguisawa26 avaliando bovinos de diferentes grupos genéticos obteve medidas 

ultrassonográficas de AOL e EGS, análises estatísticas com efeito significativo (P<0,05) 

entre os grupos genéticos e interação dos grupos com o período, mostrando que o 

crescimento muscular e da gordura avaliados por ultrassonografia obtiveram padrões 

diferentes.  

 

Tabela 4 – Médias e desvio padrão de área de olho de lombo (AOL), espessura de gordura 

subcutânea (EGS), medida de gordura de acabamento da picanha (P8) e marmoreio 

(MARM), medidas por ultrassonografia de bovinos imunocastrados (IC) ou não castrados 

(NC) terminados em confinamento. 

Tratamentos  

 IC NC ¹CV % ²DP 

AOLUi (cm2) 32,39 31,02 22,50 7,13 

       AOLUa (cm2) 46,32 46,90 22,27 10,38 

EGSUi (mm) 3,22 3,16 23,78 0,76 

EGSUa (mm) 4,14 4,69 16,72 0,74 

P8Ui (mm) 2,39 2,34 20,09 0,48 

P8Ua (mm) 3,42 2,92 24,81 0,79 

MARMUi (mm) 6,65 6,18 22,35 1,43 

MARMUa (mm) 7,14 7,53 12,28 0,90 

AOLUi: área de olho de lombo por ultrassonografia inicial; AOLUa: área de olho de lombo por 

ultrassonografia no pré-abate; EGSUi: espessura de gordura subcutânea por ultrassonografia inicial; 

EGSUa: espessura de gordura subcutânea por ultrassonografia inicial no pré abate; P8Ui: Medida de 

gordura de acabamento da picanha por ultrassonografia inicial; P8Ua: : Medida de gordura de 

acabamento da picanha por ultrassonografia inicial no pré abate; MARMUi: marmoreio por 

ultrassonografia inicial e MARMUa: marmoreio por ultrassonografia no pré-abate. 

¹ Coeficiente de variação; 2Desvio Padrão 
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Conforme apresentado na tabela 4, pode-se observar que os valores de AOL, 

EG, P8 e Marmoreio, não apresentaram diferenças estatísticas, entre a primeira e a segunda 

avaliação feita por ultrassonografia (P>0,05). Também não foi possível observar diferenças 

significativas entre os tratamentos IC e NC (P>0,05). Diferindo de Pinheiro et al.22, os quais 

constataram que, ao medir por ultrassonografia, houve diferença significativa devido à 

condição sexual, pois os animais inteiros apresentaram valores de AOLU (57,9cm²) mais 

elevados que os castrados (53,3cm²).  

Pesquisas demonstram resultados distintos na sua exatidão dos obtidos no 

presente trabalho, embora a técnica de ultrassonografia para mensuração da AOL e EGS 

esteja praticamente consolidada no meio científico 19, 22, 24, o que comprova a necessidade de 

pesquisas mais aprofundadas com imunocastrador, utilizando essa técnica. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

A utilização do imunocastrador não alterou as características estudadas, 

demonstrando que não houve melhoria na qualidade da carcaça e da carne. 
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CAPÍTULO 3. IMUNOCASTRAÇÃO EM BOVINOS CONFINADOS SOBRE O 

TEOR DE MACIEZ DA CARNE, PERDA POR 

DESCONGELAMENTO E PERDA POR COCÇÃO 

 

RESUMO 

 

Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o efeito da imunocastração em bovinos 

submetidos ao confinamento, sobre as perdas por cocção (PCOC), perda por 

descongelamento (PD) e força de cisalhamento (FC).  O trabalho foi realizado no 

confinamento da Fazenda Escola da Universidade Estadual de Goiás (UEG), localizada no 

município de São Luís de Montes Belos –GO. Foram utilizados 30 bovinos mestiços com 

peso inicial médio de 235±20,00 kg, mantidos em confinamento sendo estes distribuídos em 

dois tratamentos com 15 animais cada, sendo: bovinos inteiros e bovinos imunocastrados 

com Bopriva® da Pfizer Saúde Animal. Os animais imunocastrados receberam duas doses 

da vacina, sendo a primeira aplicação após uma semana de adaptação e após 30 dias repetido 

a mesma dose. Ao final do período experimental, após o abate dos animais, retirou-se 

amostras do Longissimus dorsi para realização de análises da força de cisalhamento, perdas 

por descongelamento e perdas por cocção. Os dados foram submetidos à análise de 

variância. Os valores de FC, PCOC e PD não apresentaram diferenças significativas entre os 

tratamentos (P>0,05). A imunocastração realizada com a vacina Bopriva® não alterou as 

características de maciez (força de cisalhamento), perda de água por descongelamento e 

perda de água pela cocção.  

 

Palavras-chave: castração, força de cisalhamento, grau de acabamento, hormônio liberador 

de gonadotrofinas, Longissimus dorsi 
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CHAPTER 3. IMMUNOCASTRATION IN CONFINED CATTLE ON THE MEAT 

CONTENT OF THE MEAT, LOSS OF DEFROSTING AND LOSS BY 

COOKING 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The objective of this work was to evaluate the effect of immunocastration on cattle 

submitted to confinement, on cooking losses (PCOC), thaw loss (PD) and shear force (FC). 

The work was carried out in the confinement of the School Farm of the State University of 

Goiás (UEG), located in the municipality of São Luís de Montes Belos -GO. Thirty 

crossbred cattle with an average initial weight of 235 ± 20.00 kg were used, kept in 

confinement and were distributed in two treatments with 15 animals each, being: bovine and 

bovine animals immunocastrated with Bopriva® from Pfizer Animal Health. 

Immunosuppressed animals received two doses of the vaccine, the first application after one 

week of adaptation and after 30 days the same dose was repeated. At the end of the 

experimental period, after the slaughter of the animals, Longissimus dorsi samples were 

removed for analysis of shear force, thaw losses and cooking losses. Data were submitted to 

analysis of variance. The values of HR, PCOC and PD did not show significant differences 

between the treatments (P> 0.05). Immunocastration performed with the Bopriva vaccine 

did not change the characteristics of softness (shear force), loss of water by thawing and loss 

of water by cooking. 

 

 

Key words: castration, shear force, degree of finishing, gonadotrophin releasing hormone, 

Longissimus dorsi 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O conceito de qualidade de carne vem ganhando destaque na determinação do 

consumidor no momento da compra. A fim de suprir a exigência desse perfil de 

consumidores, diversas pesquisas vem sendo desenvolvidas no campo de produção, 

transformação e comercialização desse produto 1,2,3,4,5,6,7.  

O quesito qualidade da carne provém de um resultado de combinações que vão 

dos atributos sensoriais (maciez, cor, palatabilidade, suculência, dentre outros) interligados a 

uma carcaça com quantidade mínima de gordura, boa quantidade de músculo e valores de 

compra acessíveis 8. 

A imunocastração é uma alternativa real a campo para a castração cirúrgica, a 

fim de evitar problemas comuns à técnica cirúrgica, como edemas, estresse, perdas no 

desempenho, e até a morte do animal. O uso da vacina imunocastradora induzirá o sistema 

imunológico à produzir anticorpos neutralizantes, o que resultará na imunocastração 

caracterizada pela supressão de LH (hormônio luteinizante) e testosterona 9, 10. 

Como característica sensorial principal para determinar a qualidade da carne, a 

maciez tem destaque pois apresenta maior influência na aceitação pelo consumidor 11. A 

força de cisalhamento ou maciez é um atributo da textura sendo que, quanto mais grosseira 

for a textura, menor será a maciez.  

Para se determinar a força de cisalhamento de amostras de carne utiliza-se 

geralmente um equipamento conhecido como texturômetro. Atualmente, esses aparelhos são 

equipados com uma lâmina de cisalhamento padrão Warner-Bratzler, de 1,016 mm de 

espessura 12. 

Zeola 13 descreve que a retenção de água da carne é um parâmetro que interliga 

com o aspecto geral do produto na hora da compra ou quando processado, sendo que quanto 

menor a capacidade de retenção de água da carne, maiores são as perdas do valor nutritivo 

pelo exsudato liberado, o que irá gerar uma carne mais seca e menos macia. 

Maciel et al. 14 explica que através da força de gravidade (perdas no 

gotejamento), tratamentos térmicos, pressão em papel filtro ou centrifugação, é possível 

determinar a capacidade de retenção de água na carne. 

A perda de água por cocção é a capacidade de retenção de água medida na hora 

do cozimento e é uma importante característica de qualidade, associada ao rendimento da 
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carne no momento do consumo 15, e grande influenciador na cor, força de cisalhamento e 

suculência da carne 16. 

A perda de líquidos por cocção é um parâmetro simples de se realizar os 

cálculos, sendo a diferença entre peso inicial e final da amostra após seu preparo17. 

Objetivou-se com esse experimento avaliar o efeito da imunocastração em 

bovinos terminados em confinamento, sobre as perdas por cocção (PCOC), perdas por 

descongelamento (PD) e força de cisalhamento (FC). 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O projeto de pesquisa referente ao experimento foi aprovado pelo Comitê de 

Ética no Uso de Animais/CEUA com protocolo N.085/17, na Universidade Federal De 

Goiás. 

 O experimento foi realizado no confinamento experimental da Fazenda Escola 

da Universidade Estadual de Goiás (UEG), Câmpus São Luís de Montes Belos (Latitude: 

16º 31' 30" S, Longitude: 50º 22' 20" W, Altitude: 579m). Os animais foram confinados de 

abril a julho de 2014, totalizando 90 dias de confinamento e posteriormente encaminhados 

para os procedimentos de abate em frigorífico comercial, localizado a 50km de distância do 

local de confinamento. 

O experimento foi composto por 30 bovinos mestiços Holandês/Gir em um 

delineamento inteiramente casualizado (DIC), com 15 animais por tratamento 

(imunocastrados e não castrados).  Antes do alojamento dos animais os mesmos foram 

identificados por meio de brincos, desverminados, pesados e posteriormente divididos com 

base no peso, nos dois currais. Essa divisão pelo peso foi realizada de forma a manter os 

dois tratamentos o mais iguais possível, sendo que dois bovinos que apresentassem pesos 

próximos, estes eram separados, sendo cada um para um tratamento. 

Para cada grupo foram utilizados bovinos, clinicamente saudáveis com idade 

inicial média de 12 a 14 meses e peso vivo inicial médio de 235 kg (± 20 kg). Após sete dias 

de adaptação foi aplicada, via subcutânea, a primeira dose de um ml do imunocastrador 

(Bopriva®, Zoetis Indústria de Produtos Veterinária LTDA, São Paulo, SP, Brasil) em 

metade dos animais e após 30 dias repetido a mesma dose (conforme recomendação do 

fabricante). 
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Os animais foram alimentados com uma dieta composta por 70% de silagem de 

milho e 30% de concentrado, com base na matéria natural (Tabela 1), a água foi oferecida de 

forma a vontade, sendo um bebedouro para cada curral.  

 

Tabela 1: Inclusão dos ingredientes utilizados na dieta dos animais confinados. 

Dieta do experimento 

Ingredientes Inclusão MN 

Silagem de milho 70% 

Farelo de soja 6% 

Casquinha de soja 3% 

Milho moído 18% 

Ureia 1% 

Núcleo mineral/vitamínico 2% 

 

Ao atingir o tempo de confinamento de 90 dias, os animais foram submetidos a 

um jejum alimentar de 16 horas, pesados e transportados até o frigorífico, para os 

procedimentos de abate, seguindo fluxo normal do estabelecimento, de acordo com as 

normas do RIISPOA10. O peso médio de abate foi de aproximadamente de 383,83kg, 

coeficiente de variação (CV%) de 15%. 

As meias-carcaças foram identificadas por meio de etiquetas numeradas e 

pesadas. Após 24 horas de resfriamento a 0°C, de cada meia carcaça direita foi retirado um 

bife de dois centímetros de espessura entre a 12ª e 13ª costelas (músculo Longissimus dorsi), 

sendo cada amostra embalada e congelada, conforme metodologia de Muller et al. 19. 

As amostras foram pesadas em balança analítica com precisão de 0,1 g, antes e 

após o descongelamento para determinação da perda de líquidos ao descongelamento. As 

amostras foram descongeladas em temperatura ambiente durante 24 horas, em seguida foi 

realizado o cozimento em forno elétrico com temperatura de 170°C até que os bifes 

atingissem a temperatura interna de 40° C, então as amostras foram viradas e mantidas no 

forno, até atingirem a temperatura interna de 70° C por 15 minutos e pesados para 

determinação da perda de líquidos na cocção. Os bifes foram assados sobre grelhas acopladas 

a bandejas metálicas (Figura 1).  
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FIGURA 1 – Amostras de bifes assados para determinação de perda de água por cocção e força 

de cisalhamento. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2017 

 

Após o cozimento foram extraídas seis amostras de feixes de fibras cortadas 

longitudinalmente às fibras musculares, circulares, com 1,3cm2 de diâmetro, com um vazador 

acoplado a uma furadeira em um suporte de ferro (Figura 2), adaptado para esta função 

conforme descrito pela metodologia de Arboitte et al.20. 

 

  

FIGURA 2 – Amostras de bifes sendo extraídos os feixes de fibra para análise da força de 

cisalhamento 

Fonte: Arquivo pessoal, 2017 
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Para a avaliação da maciez (força de cisalhamento) foi utilizado o texturômetro 

Texture Analyser (Brookfield®, modelo CT3 50 kg), com a probe Shear blade, aplicando-se a 

força do corte em sentido perpendicular à orientação longitudinal das fibras musculares 

(Figura 3) sendo o resultado expresso em kgf (kg/cm). Utilizou-se o teste normal, com 

velocidade de 20 cm/min (~3,3 mm/s) com carga de 50g e deformação de 14 mm 21. Foram 

consideradas como valor final da força de cisalhamento as médias dos valores obtidos das 

amostras cilíndricas de cada fatia conforme metodologia citada por Arboitte et al. 20. 

 

  

FIGURA 3 – Texturômetro utilizado para realizar a força de cisalhamento e forma da disposição da 

amostra do feixe no aparelho. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2017 

 

Os cálculos de perdas no processo de cocção foram realizados pela diferença de 

peso antes e após a cocção dos bifes, sendo a pesagem realizada após a fatia voltar à 

temperatura ambiente22. As perdas foram expressas em percentual do peso inicial20. 

Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias classificadas pelo 

teste ‘’F’’ a 5% de significância, utilizando o programa estatístico “R”. 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os valores médios, coeficiente de variação e desvio padrão encontrados para 

força de cisalhamento (FC), % de perda de descongelamento (PD) e % de perda por cocção 

(PCOC) das carnes de bovinos imunocastrados e inteiros estão descritos na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Médias, coeficiente de variação e desvio padrão da FC, PCOC e PD da carne de 

bovinos imunocastrados ou não terminados em confinamento. 

                             Tratamentos p¹ CV%² DP³ 

 NC IC    

FC(Kgf) 2,960 3,113 0,6471 28,44 0,894 

% PCOC 26,60 27,29 
 

0,800 

 

28,09 

 

7,570 

% PD 2,747 2,033 

 

0,2872 

 

75,40 

 

1,802 

NC: não castrados; IC: imunocastrados;  

¹ Valor de probabilidade do Teste F. da análise de variância; ² Coeficiente de variação; ³Desvio 

Padrão 

 

Conforme apresentado na Tabela 2, pode-se observar que os valores de FC, 

PCOC e PD não apresentaram diferenças significativas entre os tratamentos (P>0,05). 

Para a força de cisalhamento, o valor médio encontrados para os dois 

tratamentos foi de 3,03 kgf cm², classificando-as como pouco dura pelo texturômetro. Pela 

classificação indicada por Lawrie 17 e Knapp et al. 23, carnes que apresentam valor maior que 

4,50 kgf cm-² podem ser consideradas como duras, o que influencia na qualidade final da 

carne após a cocção, sendo pouco aceito pelos atuais consumidores24. 

Diversos trabalhos que estudaram a força de cisalhamento da carne de animais 

de diferentes condições sexuais, incluindo imunocastrados, apresentaram os mesmos 

resultados que este trabalho, sendo a não diferença entre as condições sexuais para essa 

análise, como o trabalho de Amatayakul-Chantler et al.4, Cook et al. 25, Ribeiro et al. 26, 

Miguel et al. 27  e Mazon 28 . 

Nesse estudo, o resultado para força de cisalhamento não era o esperado, pois a 

expectativa era que os animais imunocastrados apresentassem uma carne mais macia que os 

não castrados devido a ação da testosterona, que atua como anabolizante causando melhoria 



49 

 

 

no crescimento muscular e diminuição da espessura de gordura subcutânea. Outra suposição 

para esse resultado seria a idade dos animais, que por serem muito jovens, não houve tempo 

suficiente para que houvesse a ação da testosterona. Os resultados do trabalho de de Mazon 

28, que utilizou bovinos Nelore confinados de idade média de 20 meses imunocastrados e 

não castrados fornecendo βAA -agonistas beta adrenérgicos (Zilpaterol e Ractopamina) 

também apresentou essa característica encontrada neste trabalho. 

Nos estudos de Amatayakul-Chantler et al. 4 com Nelore de aproximadamente 

20 meses imunocastrados ou castrados cirurgicamente, não encontraram diferença estatística 

entre os dois tratamentos para a força de cisalhamento, sendo 9,07 kgf para castrados 

cirurgicamente e 9,02 kgf para animais imunocastrados. 

Estudos realizados por Andreo et al ³ e Amatayakul-Chantler et al. 29 

encontraram diferenças estatísticas para a força necessária para cortar a carne entre animais 

inteiros e imunocastrados, sendo que, a carne dos bovinos imunocastrados apresentou-se 

mais macia em relação aos inteiros, sendo encontrado valores de 6,42 kgf para animais 

castrados e 7,95 kgf para inteiros no trabalho de Andreo et al ³ e 7,4 kgf para animais 

vacinados e 8,2 kgf para animais não vacinados com imunocatrsador para o trabalho de 

Amatayakul-Chantler et al. 29. 

Pode-se atribuir essa relação devido à maior atividade das calpaínas nos 

imunocastrados e também devido aos animais inteiros apresentarem maior taxa de 

crescimento graças a ação da testosterona, promovendo um aumento na atividade das 

Calpastatinas (enzimas que bloqueiam a ação das calpaínas), responsáveis pelo amaciamento 

da carne, permitindo assim um maior crescimento muscular mas em contrapartida, 

permitindo uma carne mais dura ³. 

Os mesmos autores citam ainda que essa melhoria da maciez da carne dos animais 

imunocastrados pode ser atribuída ao melhor grau de acabamento da carcaça, pois Felício 30 

cita que as carcaças que apresentam maior revestimento de gordura subcutânea são menos 

sujeitas ao encurtamento pelo frio (cold shortening), resultando em uma carne mais macia. 

De acordo com Restle et al. 31, os baixos valores observados na análise da força 

de cisalhamento também pode ser atribuída à terminação dos animais em confinamento, pois 

esses animais possuem maior contato com pessoas, no caso os tratadores, o que diminuiria o 

estresse pré-abate, gerando uma carne mais macia. 

Já para estudos do efeito da imunocastração na perda de peso por cozimento, 

observa-se na literatura que existem poucos trabalhos.  
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Neste estudo não houve diferença estatística entre os tratamentos para a 

característica perda por cocção (P>0,05). 

Os resultados dos trabalhos de Amatayakul-Chantler et al.4 e Ribeiro et al.26 que 

utilizaram bovinos Nelore terminados a pasto, corroboram com este estudo, pois também 

não encontraram diferenças nos valores médios de perda de peso por cozimento entre os 

animais castrados cirurgicamente, imunocastrados e não castrados, sendo encontrado valores 

de 23,23 % de perda por cocção para animais castrados cirurgicamente e 23,88 % para 

animais imunocastrados 4. 

Mazon 28 e Andreo e.al.3 também encontraram em seus trabalhos, para a 

característica perda por cocção, a não diferença do efeito da castração, mantendo-se 

similares aos animais imunocastrados e os não castrados. 

Para a característica perda de líquido no descongelamento, Andreo et al.3 

comprovou, que para animais imunocastrados essa perda foi maior em relação aos inteiros 

(7,44 % vs 4,76%). Essa diferença pode ser ocasionado devido ao menor valor de pH da 

carne dos imunocastrados (5,52 vs 5,68 para inteiros), o que ocasiona maior extravasamento 

de líquidos, decorrentes das lesões na membrana celular. Possivelmente, o pH foi menor 

para animais imunocastrados devido a maior concentração de lactato sanguíneo observada, 

já que é sabido que o aumento da concentração de ácido lático faz com que haja a queda do 

pH pos mortem do animal. 

Quando há contração dos músculos durante o congelamento, pode ocorrer o 

rompimento das estruturas celulares que só irão ser percebidas durante o descongelamento 

sob a forma de exsudado, que é proveniente do rompimento das células da carne. Durante o 

descongelamento pode ocorrer de haver perdas de até 47% do peso total quando há excesso 

de contração durante o congelamento 33, 34. 

A diferenciação das carnes pela capacidade de retenção de água (CRA) é 

importante pois este fator afeta diretamente as características de aceitabilidade da carne pelo 

consumidor antes desta ser cozida, influenciando diretamente a suculência durante a 

mastigação 17. 
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4. CONCLUSÕES 

 

A utilização da vacina imunocastradora não alterou as características de maciez 

(força de cisalhamento), perda de água por descongelamento e perda de água pela cocção da 

carne. 
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CAPÍTULO 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Devido ao aumento de consumidores exigentes quanto á qualidade da carne, 

diversas pesquisas vem sendo realizadas a fim de suprir essa necessidade de uma carne que 

apresente atributos sensoriais de melhor qualidade. 

A imunocastração vem sendo utilizada a fim de trazer melhorias á qualidade da 

carne, além de melhorar aspectos de comportamento do animal, facilitando o manejo e 

refletindo na melhoria do bem estar animal evitando aumento de estresse quando comparado 

a castração cirúrgica. 

A importância desta pesquisa para o mercado é trazer informações para criadores 

de bovinos que realizam a castração dos animais, seja da forma cirúrgica ou imunológica, a 

fim de que eles possam ter informação suficiente para realizarem a melhor decisão para com 

o rebanho a fim de melhorar produtividade e qualidade da carcaça produzida. 

Os resultados obtidos neste trabalho mostram que a vacina imunocastradora não 

trouxe melhoria no desempenho dos animais imunocatrados, nem na qualidade da carcaça e 

da carne.  

É importante salientar que os resultados numéricos obtidos precisam ser 

observados de forma mais cuidadosa e levados em consideração pois em uma produção em 

larga escala, como é a realidade de muitos confinadores, esses valores podem refletir nos 

lucros da comercialização, tanto dos animais quanto do pagamento de bonificação sobre a 

qualidade da carcaça. 
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Anexo A - Parecer consubstanciado referente ao projeto de pesquisa do protocolo n. 085/17 
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