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Resumo:   
 
Objetivou-se com o estudo avaliar os efeitos da imunocastração sobre as 
dimensões de perna, braço e carcaça 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 e 
avaliações de perna, braço e carcaça. Os dados foram submetidos à análise de 
variância. Foram observadas diferenças entre os tratamentos, animais 
imunocastrados obtiveram maior (P<0,05) profundidade torácica, porém, menor 
(P<0,06) espessura de perna. Conclui-se que os animais imunocastrados 
apresentam menor desenvolvimento de massa muscular em relação aos 
inteiros. 
 
Introdução   
 
 Muitos fatores podem influenciar a qualidade da carne, dentre eles o sexo 
do animal, que é um importante determinante do crescimento muscular. 
Animais inteiros em relação aos castrados, além de resultarem em maior 



 

 

desenvolvimento e produção de carne, são mais eficientes na conversão 
alimentar e não há comprometimento do bem-estar animal com o processo da 
castração (BONNEAU & SQUIRES, 2000).  Entretanto, algumas dificuldades 
são encontradas na criação de machos não-castrados para a produção de 
carne, que estão, sobretudo relacionadas ao comportamento agressivo, à 
atividade sexual e à escassa cobertura de gordura apresentada por bovinos 
inteiros (DUNSHEA et al., 2005).   
Desta forma, o objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da imunocastração 
sobre as dimensões de perna, braço e carcaça de novilhos Nelore. 
 
 
Materiais e métodos  
 

O Experimento foi realizado no confinamento da Fazenda Araucária, 
localizada no município de Luiziana – PR. No confinamento, foram utilizados 80 
bovinos com peso inicial aproximado de 357±8,63 kg, com até dois dentes 
permanentes (menos de dois anos). Esses animais foram divididos em dois 
grupos: animais inteiros e imunocastrados, cada um com 40 animais. 
Para a imunocastração dos animais, utilizou-se 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 com boias, onde receberam alimentação 
à vontade, sendo as rações isonutrientes para ambos os tratamentos, oferecida 
ao longo do dia. 
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 e avaliações de carcaça. 
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). 
Transcorridas 24h pós abate, foram medidos o comprimento e a profundidade 
torácica, o comprimento, a espessura e o perímetro de perna, o comprimento e 
o perímetro de braço, com o auxílio de fita métrica e compasso de madeira 
(OSÓRIO & OSÓRIO, 2005).  



 

 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado. Os 
valores encontrados foram submetidos à análise de variância, utilizando o 
programa estatístico SAEG versão 7.0.  
 
Resultados e Discussão  
  
 Não houve diferença significativa entre os tratamentos para o 
comprimento de carcaça, contudo, a profundidade torácica foi menor (P<0,05) 
nos animais inteiros em relação aos imunocastrados (Tabela 1).  
Provavelmente não foi encontrada diferença para o comprimento de carcaça 
porque esta variável está relacionada ao crescimento ósseo do animal, que era 
semelhante entre os tratamentos, já que ambos foram abatidos com idades 
iguais estatisticamente.  
Ulker et al. (2003) não observaram diferenças significativas entre animais 
inteiros e imunizados para a profundidade torácica e para o comprimento de 
carcaça. Portanto, os resultados obtidos discordam destes autores quando se 
considera a variável profundidade torácica, porém, concordam o parâmetro 
comprimento de carcaça. 
Não houve diferenças significativas entre os tratamentos para as medidas de 
perna e braço avaliadas, exceto para a espessura de perna, que foi maior 
(P<0,06) para os bovinos inteiros em relação aos imunocastrados (Tabela 1). A 
maior espessura de perna verificada nos bovinos inteiros pode ser devido ao 
maior desenvolvimento de massa muscular desses animais quando 
comparados aos imunocastrados. 
Ribeiro et al. (2004) não observaram diferenças entre os animais inteiros e 
imunizados para a espessura de perna e para o comprimento de braço e perna, 
porém, verificaram para o perímetro de braço, que foi maior (P<0,05) para os 
bovinos inteiros em relação aos imunizados. 

 
Conclusões  
 

Conclui-se que os animais imunocastrados apresentam menor 
desenvolvimento de massa muscular quando comparados aos bovinos 
mantidos inteiros.  
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Tabela 1 – Médias observadas e desvios-padrão do comprimento de carcaça, 
da profundidade torácica, do comprimento, perímetro e espessura de perna e 
do comprimento e perímetro de braço de bovinos inteiros e imunocastrados 
com Bopriva®. 

 Tratamentos P 
valor 

CV 
(%)  Inteiros Imunocastrados 

Comprimento de carcaça (cm) 134,00±0,02 133,00±0,02 NS 1,89 
Profundidade torácica (cm) 45,05±1,73 46,57±2,12 0,01 4,23 

Comprimento de perna (cm) 84,03±3,12 84,65±2,54 NS 3,45 
Perímetro de perna (cm) 86,73±5,63 85,25±2,63 NS 5,45 
Espessura de perna (cm) 25,28±1,47 24,18±1,32 0,06 5,68 
Comprimento de braço (cm) 42,57±2,60 45,60±1,20 NS 5,16 
Perímetro de braço (cm) 55,23±1,93 57,55±1,38 NS 3,17 
NS – não significativo; CV – coeficiente de variação. 
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