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Resumo:  
 
Objetivou-se com o estudo avaliar os efeitos da imunocastração sobre os níves 
de cosrtisol e lactato sanguíneos e sobre o pH da carne de novilhos Nelore. O 
trabalho foi realizado no confinamento da Fazenda Araucária, localizada no 
município de Luiziana – PR. Oitenta bovinos Nelore, com peso inicial médio de 
357±8,63 kg, foram alimentados em confinamento e distribuídos em dois 
tratamentos com 40 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 
30 dias antes da entrada dos animais em confinamento e a segunda na entrada 
do confinamento. Ao final do período experimental de 67 dias, selecionou-se 20 
de cada grupo para o abate, avaliação dos níveis sanguíneas de cortisol e 
lactato e do pH da carne.  Os dados foram submetidos à análise de variância. 
Foram observadas diferenças significativas entre os tratamentos para os níveis 
de cortisol e lactato e para o valor final de pH da carne. Conclui-se que houve 
influência da imunocastração nos níveis sanguíneos de cortisol e lactato, e 
consequentemente no valor final do pH da carne.  
 
Introdução 
 

Algumas dificuldades são encontradas na criação de machos não-
castrados para a produção de carne. Estas dificuldades estão, sobretudo 
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relacionadas ao comportamento agressivo, à atividade sexual e à escassa 
cobertura de gordura apresentada por bovinos inteiros (DUNSHEA et al., 
2005).  
Quando os animais são expostos a circunstâncias adversas, libera-se o 
cortisol, esse desencadeia processos catabólicos, interferindo em processos 
bioquímicos de transformação do músculo em carne (HERNANDEZ et al., 
2010). Essa liberação de cortisol, afeta os níveis de pH, impedindo a queda 
normal do pH e conseqüentemente o mesmo permanece alto, afetando 
qualidades sensoriais da carne. 
Desta forma, estudos têm sido conduzidos com o intuito de desenvolver 
alternativas que possibilitem o aproveitamento das boas características para a 
produção de carne apresentadas pelos machos mantidos inteiros.  Com isso, 
surgiu a imunocastração, uma vacina que bloqueia a ação do fator de liberação 
de gonadotrofinas (GnRH), reduzindo assim a produção de esteróides 
testiculares (OLIVER et al., 2003). 
 O objetivo do estudo foi avaliar os níveis sanguíneos de cortisol e lactato e 
analisar o pH  24 horas da carne.  
 
Materiais e métodos  
 

O Experimento foi realizado no confinamento da Fazenda Araucária, 
localizada no município de Luiziana – PR. No confinamento, foram utilizados 80 
bovinos, divididos em dois grupos de 40 animais: animais inteiros e 
imunocastrados e com peso inicial aproximado de 357±8,63 kg. 
A imunocastração foi realizada com a vacina Bopriva® (constituída de um 
análogo do hormônio liberador de gonadotrofinas ligado a uma proteína 
carreadora) da empresa Pfizer Saúde Animal. A primeira aplicação da vacina 
aconteceu trinta dias antes da entrada dos animais no confinamento, e a 
segunda imunização ocorreu trinta dias após a primeira. 
No confinamento, os animais foram mantidos em baias semicobertas, com 
cocho para alimentação e bebedouros, onde receberam alimentação à vontade 
cinco vezes ao dia, sendo as rações isonutrientes para ambos os tratamentos. 
Ao final do período experimental de 67 dias, foram selecionados através do 
peso médio de 470 kg e da deposição de gordura na inserção da cauda, 20 
bovinos de cada grupo para o abate, coleta de sangue e avaliação do pH. 
O manejo pré-abate constituiu em dieta hídrica e jejum de sólidos de 24 horas. 
O abate ocorreu no município de Campo Mourão – PR, em um frigorífico 
comercial, sob Serviço de Inspeção Estadual (SIP).  



 

 

Os animais foram insensibilizados com pistola pneumática de penetração e a 
sangria realizada imediatamente após, por meio do corte dos grandes vasos, 
seguindo as normas do abate humanitário (BRASIL, 2000). 
 No momento da sangria, foram coletados 10 mL de sangue de cada animal, 
divididos em dois tubos com 5 mL cada, para a quantificação dos níveis de 
cortisol e ácido lático, através dos métodos de quimioluminescência e 
enzimatico-UV, respectivamente. 
Transcorridas 24 h pós abate, foi determinado o pH final na altura da  12ª 
costela no músculo longissimus dorsi de cada animal, com o auxílio de um 
potenciômetro digital com sonda de penetração Testo 205®. 
O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado. Os 
valores encontrados foram submetidos a análise de variância, utilizando o 
programa estatístico SAEG versão 7.0. 
 

Resultados e Discussão 
 

Houve diferenças significativas (P<0,05) para as variáveis lactato, 
cortisol e pH final (Tabela 1), sendo que os bovinos imunocastrados 
apresentaram maiores médias de ácido lático e cortisol e menor valor de pH 
final quando comparados aos inteiros.  

 
Tabela 1 – Médias observadas e desvios-padrão dos níveis de lactato e cortisol 
sanguíneos e do pH final da carne de bovinos inteiros e imunocastrados com 
Bopriva®. 

 Tratamentos 
P valor CV (%) 

Variáveis Inteiros Imunocastrados 

Lactato (mg/dL) 65,77±16,22 79,56±25,10 0,04 29,07 
Cortisol (μg/dL) 5,65±1,72 12,70±2,98 0,00 26,53 
pH final 5,68±0,14 5,52±0,10 0,00 2,21 
CV – coeficiente de variação. 

 
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. 
Resultados semelhantes para pH final foram relatados por Restle et al. (1996), 
comparando animais inteiros à castrados, em que verificaram pH final maior 
para animais inteiros (5,8) em relação aos castrados (5,7).  
Entretanto, os resultados diferem dos trabalhos conduzidos por Amatayakul-
Chantler et al. (2012), que estudando bovinos inteiros e imunocastrados 



 

 

(Bopriva®), não encontraram diferenças significativas (P>0,05) para o valor de 
pH.  
 
Conclusões  
 

Houve influência da imunocastração nos níveis sanguíneos de cortisol e 
lactato, e consequentemente na maior queda do pH da carne. 
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