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Resumo:  
 
Objetivou-se com o estudo avaliar os efeitos da imunocastração sobre a 
qualidade sensorial da carne da carne de novilhos Nelore. O trabalho foi 
realizado no confinamento da Fazenda Araucária, localizada no município de 
Luiziana – PR e no Laboratório de Análise de Produtos de Origem Animal da 
Universidade Estadual de Londrina. Oitenta bovinos Nelore, com peso inicial 
médio de 357±8,63 kg, foram alimentados em confinamento e distribuídos em 2 
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 
dez animais de cada tratamento para a análise dos parâmetros sensoriais da 
carne (odor, maciez, suculência e aceitabilidade global). Os dados foram 
submetidos à análise de variância. Não foram observadas diferenças 
significativas entre os tratamentos para nenhum dos parâmetros sensoriais 
avaliados. Com isso conclui-se que a imunocastração não desenvolveu odores 
e sabores que são distintos à carne. 
  
Introdução  
 

Com a ampliação dos mercados e consumo interno da carne bovina, a 
qualidade da carne assume proporções importantes, tornando os atributos 
sanitários, nutritivos e organolépticos de extrema importância comercial. 
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Animais inteiros apresentam algumas vantagens quando comparados com 
castrados. Entretanto, algumas dificuldades são encontradas na criação de 
machos não-castrados para a produção de carne (DUNSHEA et al., 2005). 
Diante da nova realidade apresentada pela pecuária de corte brasileira, há 
necessidade do surgimento de alternativas que propiciem o aproveitamento 
das boas características para a produção de carne apresentadas pelos machos 
mantidos inteiros. Com isso, surgiu um método alternativo para inibir o 
desenvolvimento sexual e os comportamentos agressivos, que se dá através 
da imunização contra o fator de liberação de gonadotrofinas (GnRH), reduzindo 
assim, a produção de esteróides testiculares (OLIVER, et al., 2003).  
O objetivo do estudo foi avaliar os parâmetros sensoriais da carne de novilhos 
nelores inteiros e imunocastrados.  
 

Materiais e métodos  
 

 O Experimento foi realizado no confinamento da Fazenda Araucária, 
localizada em 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 30 dias antes da entrada dos animais no confinamento, e a segunda 
imunização ocorreu 30 dias após a primeira, coincidindo com a entrada dos 
animais de ambos os tratamentos no confinamento, onde permaneceram até a 
data de abate. 
No confinamento, os animais foram mantidos em baias semicobertas, com 
cocho para alimentação e bebedouros com boias, 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 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). 



 

 

Dos 20 animais de cada tratamento selecionou-se aleatoriamente dez meias 
carcaças esquerdas que foram seccionadas entre a 12ª e 13ª costela, a partir 
da 12ª costela em sentido caudal-cranial do músculo longissimus dorsi, local 
em que foi retirada uma amostra de 3 cm para a análise sensorial. 
As amostras da análise sensorial foram preparadas em forno pré-aquecido a 
180ºC e assadas até atingirem a temperatura interna de 72ºC. Dez provadores 
treinados receberam para avaliação 4 amostras, duas de animais inteiros e 
duas de imunocastrados com Bopriva® (ABNT, 1993).  
Cada provador recebeu uma ficha com uma escala estruturada de 1 a 5 
pontos. Os pontos mínimos e máximos de cada um dos parâmetros avaliados 
constituíram em: intensidade de odor (1 – nenhum e 5 – extremamente 
intenso); suculência (1 – nenhuma e 5 – alta); maciez (1 – dura e 5 – macia) e 
aceitabilidade global (1 – inaceitável e 5 – aceitável).  
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 foram observadas diferenças significativas entre os tratamentos para 
nenhum dos parâmetros avaliados na análise sensorial (Tabela 1) realizada no 
músculo longissimus dorsi, mostrando que a imunocastração não produz 
odores e sabores distintos à carne. 
No entanto, de acordo com a escala de pontos utilizada, a carne de ambos os 
grupos apresentaram-se com um moderado odor, com pouca suculência, com 
maciez intermediária e sua aceitabilidade global foi indiferente.   
  
Tabela 1 – Médias observadas e desvios-padrão da suculência, da intensidade 

de odor, da maciez e da aceitabilidade global da carne de bovinos 
inteiros e imunocastrados com Bopriva®. 

 Tratamentos 
P valor CV (%) 

 Inteiros Imunocastrados 

Intensidade de odor 2,55±0,72  3,00±1,00  NS 31,46 

Suculência 3,22±0,83 3,33±1,11  NS 30,08 
Maciez 2,88±1,69  2,66±1,00  NS 50,02 
Aceitabilidade global 3,44±1,13  2,88±1,16  NS 36,27 
NS – não significativo (P>0,05); CV – coeficiente de variação 
 

A carne de animais da raça Nelore (Bos indicus) apresenta baixo grau de 
marmoreio e maior dureza quando comparada aos Bos taurus (MOREIRA et 



 

 

al., 2003), fato que pode justificar a baixa suculência e a maciez intermediária 
verificada neste estudo. 
Estes resultados mostraram-se semelhantes aos obtidos por Ribeiro et al. 
(2004), que não observaram diferenças significativas para suculência, odor e 
maciez da carne entre bovinos inteiros e imunocastrados. 
 
Conclusões  
 

Conclui-se que a imunocastração não desenvolveu odores e sabores 
que são distintos à carne, apresentando parâmetros sensoriais iguais 
estatisticamente aos observados nos animais inteiros. 
 
Agradecimentos 
  
 A empresa Pfizer por ceder as vacinas para imunocastração (Bopriva®) 
dos animais, a Aliança Mercadológica Maria Macia pelo financiamento do 
trabalho e a fundação Araucária pela concessão da bolsa. 
 
Referências  

ABNT – Associação brasileira de normas técnicas. Análise sensorial de 
alimentos e bebidas – NBR 12806. Rio de Janeiro: ABNT, 1993. 8 p. 

DUNSHEA, F.R.; SOUZA, D.N.; PETHICK, D.W.  et al. Effects of dietary factors 
and other metabolic modifiers on quality and nutritional value of meat. Meat 
Science, v. 71, p. 8-38, 2005. 

 MOREIRA, F.B.; SOUZA, N.E.; MATSUSHITA, M. et al. Composition of Bos 
indicus and Bos indicus x Bos taurus Crossbred Steers Finished in Pasture 
Systems. Brasilian Archives of Biology and Technology, v. 46, n.4, p. 606-
616, 2003. 

OLIVER, W.T.; MCCAULEY, I.; HARRELL, R.J. et al. A gonadotropin-releasing 
factor vaccine (Improvac) and porcine somatotropin have synergistic and 
additive effects on growth performance in group-housed boars and gilts. 
Journal of Animal Science, v. 81, p. 1959-1966, 2003. 

RIBEIRO, E. L. A.; HERNANDEZ, J.A.; ZANELLA, E.L. et al. Growth and 
carcass characteristics of pasture fed LHRH immunocastrated, castrated and 
intact Bos indicus bulls. Meat Science, v. 68, p. 285-290, 2004. 
 


