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INTRODUÇÃO

Nos dias de hoje, o consumidor final tem se tornado mais exigente e a pro-
cura por carne de melhor qualidade, sabor e maciez, cresce consistente-
mente. Nesse cenário, a produção de carcaças de qualidade, provenientes 
de animais jovens e com excelente acabamento é uma oportunidade de 
agregar valor ao bovino e incrementar a lucratividade na terminação.

Existem diversos fatores que influenciam na produção de carcaças de boa 
qualidade, como genética, nutrição, idade e sexo. A castração é uma fer-
ramenta importante que auxilia na melhoria da qualidade da carne, pois, 
associada à nutrição adequada, permite maior deposição de gordura na 
carcaça (melhor acabamento). Além disso, animais castrados tendem a 
originar cortes de carne com melhor coloração, maciez e suculência.

Presente no mercado brasileiro desde 2011, BOPRIVA® é um produto in-
jetável para castração imunológica temporária de bovinos, que substitui 
com muitas vantagens os métodos tradicionais de castração (burdizzo e 
castração cirúrgica). Já utilizado e aprovado por diversos pecuaristas em 
todo o Brasil, BOPRIVA® melhora o temperamento dos animais e também 
auxilia a obtenção de carcaças de melhor qualidade.

Respeitando o BEM ESTAR, BOPRIVA® não causa sofrimento aos animais, 
evitando perdas no desempenho pós-castração e reduzindo o tempo ne-
cessário para atingirem o grau de acabamento ideal para o abate.

Este material foi elaborado para auxiliar produtores que buscam aliar qua-
lidade de carcaça e desempenho produtivo, planejando adequadamente a 
terminação e o acabamento com o uso de BOPRIVA®, bem como executan-
do corretamente os procedimentos necessários para atingir este objetivo.
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O QUE É  
BOPRIVA® ?
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O QUE É BOPRIVA®?

Apresentações: frascos com 20, 50 e 100 doses. PROTOCOLOS 
DE APLICAÇÃO

• BOPRIVA® é um imunocastrador. Ele é capaz de estimular o sistema 
imunológico de bovinos machos e fêmeas adultos a produzir anti-
corpos contra o fator liberador de gonadotrofinas (GnRF). Isso cau-
sa a inibição da função testicular e para a produção de testoterona 
em machos.

 Da mesma forma, nas fêmeas, reduz a atividade ovariana e cessa a 
manifestação de estro durante o efeito da vacina.

Seus efeitos são reversíveis e,  após o período de ação, os hormô-
nios sexuais voltam a ser produzidos.

• A aplicação com BOPRIVA® vai promover o efeito de castrado logo 
após a segunda dose, reduzindo a produção de hormônios ligados 
às características sexuais.

• BOPRIVA®:

 • NÃO é castração química;

 • NÃO é hormônio;

 • NÃO tem carência;

 • NÃO deixa resíduos na carne.

4



QUALIDADE DA CARNE
 Permite maior deposição de gordura na carcaça.

 Carcaças com bom acabamento tem melhor qualidade.

 Reduz a chance de carne DFD (escura, dura e seca).

BEM ESTAR ANIMAL
 Redução na ocorrência de brigas e lesões.

 Reduz os problemas de casco.

 Menor risco de acidentes no trabalho.

 Método sem dor e sofrimento - respeita o bem-estar animal.

 Sem hemorragia, bicheiras e infecções.

 Sem risco de morte por complicações pós-cirúrgicas.

MELHORA PROCESSOS NA FAZENDA
 Torna os animais mais calmos e facilita o manejo.

 Redução na ocorrência de sodomia (“boi xibungo”).

 Redução nos gastos com tratamentos de animais 
castrados tradicionalmente.

POR QUE USAR BOPRIVA® EM MACHOS? PROTOCOLOS DE APLICAÇÃO
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MELHORA PROCESSOS NA FAZENDA
 Evita queda de consumo em decorrência de cio.

 Evita gastos energéticos com atividade motora (monta).

 Redução nos gastos e nos riscos causados pela castração tradicional.

QUALIDADE DA CARNE
 Reduz o risco de lesões na carcaça por comportamento 
de monta (cio).

BEM ESTAR ANIMAL
 Inibe ocorrência de cios.

 Evita prenhezes indesejadas.

 Reduz o risco de lesões em decorrência de montas.

 Permite manejar machos e fêmeas juntos.

 Método sem dor e sofrimento – respeita o bem-estar animal.

 Sem hemorragia, bicheiras e infecções.

 Sem risco de morte por complicações pós-cirúrgicas.

POR QUE USAR BOPRIVA® EM FÊMEAS?

A castração de fêmeas bovinas é indicada para facilitar o manejo 
do rebanho, eliminando a manifestação de cio e comportamento de 
monta. Fêmeas castradas podem ser mais valorizadas no mercado, 
pois desenvolvem mais a porção anterior do corpo (dianteiro).

Os métodos tradicionais de castração cirúrgica são, muitas vezes, 
arriscados, colocando a vida do animal em risco. A utilização da imu-
nocastração (BOPRIVA®) é uma alternativa para promover a castra-
ção das fêmeas, de forma não invasiva, suprimindo a produção de 
hormônios reprodutivos e a atividade ovariana.

BOPRIVA® pode ser utilizado em fêmeas em sistemas de engorda, 
com a finalidade de melhorar o desempenho, como por exemplo: 
vacas e novilhas confinadas, vacas descartes a pasto, vacas vazias 
pós-estação de monta suplementadas a pasto.

Obs.: os protocolos de aplicações recomendados para as fêmeas 
são os mesmos dos machos (pág. 5).
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CLASSES DE 
ACABAMENTO

CLASSES DE ACABAMENTO

Fonte: publicação da JBS. Classificação de Carcaça Bovina pelo Acabamento.
AUSENTE
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Não há gordura subcutânea revestindo a 
carcaça, exceto por pequenas quantidades 
na virilha e peito. A musculatura é aparente 
na superfície de todas as regiões anatômicas: 
coxão, alcatra-contrafilé, ponta-de-agulha, e 
paleta-acém-pescoço.

Ausência de gordura subcutânea revestindo a car-
caça, exceto por pequenas quantidades na virilha e 
no peito. A musculatura é aparente na superfície de 
todas as regiões anatômicas: coxão, alcatra-contrafilé, 
ponta-de-agulha, paleta-acém-pescoço.

CLASSE DE ACABAMENTO: AUSENTE

Fonte: Publicação da JBS. Classificação de Carcaça Bovina pelo Acabamento.

ESCASSA
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Gordura subcutânea praticamente ausente 
nas regiões do coxão e paleta-acém-pescoço, 
onde a musculatura sobressai. A camada de 
gordura que aparece na região da alcatra-
contrafilé é ligeiramente mais densa e avança 
um pouco mais sobre a musculatura da 
alcatra, parte proximal e posterior do coxão. 
O músculo da maminha é parcialmente 
aparente. Após o resfriamento, a espessura 
de gordura sobre o contrafilé, na altura da 
penúltima costela, é de 1-2 mm. 2º
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Gordura subcutânea escassa, praticamente ausente 
nas regiões do coxão e paleta-acém-pescoço, onde a 
musculatura se sobressai. A camada de gordura que 
aparece na região da alcatra-contrafilé é ligeiramente 
mais densa e avança um pouco mais sobre a muscu-
latura da alcatra, parte proximal e posterior do coxão.
O músculo da maminha é parcialmente aparente. 
Após o resfriamento, a espessura de gordura sobre o 
contrafilé, na altura da penúltima costela, é de 1-2 mm.

CLASSE DE ACABAMENTO: ESCASSA

MEDIANA
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Gordura subcutânea forma uma camada um 
pouco mais espessa do que em (3-) sobre 
as regiões anatômicas da alcatra-picanha e 
maminha-contrafilé, costelas, acém, paleta, 
e aumenta a espessura das faces lateral 
e posterior da coxa. Acém e paleta são 
parcialmente recobertos por gordura. 
Nota-se um maior acúmulo de gordura 
sobre a ponta-de-agulha e peito. Após o 
resfriamento, a espessura de gordura sobre 
o contrafilé, na altura da penúltima costela 
é de 4-5 mm.
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CLASSE DE ACABAMENTO: MEDIANA

A gordura subcutânea forma uma camada um pouco 
mais espessa sobre as regiões anatômicas da alcatra-
picanha, maminha-contrafilé, costelas, acém, paleta, e 
aumenta a espessura das faces lateral e posterior da 
coxa. Acém e paleta são parcialmente recobertos por 
gordura.
Nota-se um maior acúmulo de gordura sobre a ponta-
-de-agulha e peito. Após o resfriamento, a espessura 
de gordura sobre o contrafilé, na altura da penúltima 
costela, é de 4-5 mm.

UNIFORME
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A gordura subcutânea reveste a carcaça 
toda com uma camada mais espessa do 
que em (3+) uniformizando a superfície, 
fazendo desaparecer o relevo da 
musculatura.  Peito, virilha e ponta-de-
agulha apresentam acúmulos de gordura. 
A maminha completamente recoberta por 
uma camada de gordura é característica 
desta classe. Após o resfriamento, a 
espessura de gordura sobre o contrafilé, na 
altura da penúltima costela, é de 7-10 mm.
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CLASSE DE ACABAMENTO: UNIFORME

A gordura subcutânea reveste a carcaça toda com 
uma camada mais espessa, uniformizando a super-
fície e fazendo desaparecer o relevo da musculatura. 
Peito, virilha e ponta-de-agulha apresentam acúmulos 
de gordura.
A maminha completamente recoberta por uma ca-
mada de gordura é característica desta classe. Após o 
resfriamento, a espessura de gordura sobre o contrafi-
lé, na altura da penúltima costela, é de 7-10 mm.

EXCESSIVO
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A gordura subcutânea reveste a carcaça 
toda com uma camada espessa, variando 
de 10 – 20 mm, com grandes acúmulos, 
principalmente na ponta-de-agulha, 
virilha e peito, e nas zonas de transição 
de uma região anatômica a outra. Pelos 
acúmulos excessivos, a superfície torna-se 
irregular. Após o resfriamento, a espessura 
de gordura sobre o contrafilé, na altura da 
penúltima costela, é de 10 mm ou mais.
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CLASSE DE ACABAMENTO: EXCESSIVO

A gordura subcutânea reveste a carcaça toda com 
uma camada espessa, variando de 10 – 20 mm, com 
grandes acúmulos, principalmente na ponta-de-agu-
lha, virilha, peito e nas zonas de transição de uma re-
gião anatômica à outra. Pelos acúmulos excessivos, a 
superfície torna-se irregular. Após o resfriamento, a 
espessura de gordura sobre o contrafilé, na altura da 
penúltima costela, é de 10 mm ou mais. 12



RAÇAS E 
TABELAS DE 
ACABAMENTO
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Definir qual raça e o tamanho dos animais que serão castrados com BOPRIVA®.

 Exemplo: nelore de tamanho Médio.

PASSO A PASSO DE COMO UTILIZAR ESSE MATERIAL

?1

2

3

4

Definir com qual peso o animal será castrado (2ª dose de BOPRIVA®).

 Exemplo: castrar o animal com 420 kg.

Definir qual o ganho de peso os animais terão no período, após a 2a dose de BOPRIVA® (castração).

 Exemplo: ganho de peso de 1.000 g/dia.

Fazendo os cálculos com base nas informações levantadas:

a) Na tabela PLANEJAMENTO DE ACABAMENTO COM BOPRIVA® (pág. 17), verificamos 
que este animal, para ter acabamento mediano/uniforme, precisa ser abatido com 
540 kg, ou seja, ter um ganho de peso como castrado de 120 kg.

b) Na tabela GANHO DE PESO DIÁRIO - NÚMERO NECESSÁRIO DE DIAS SOB EFEITO 
DE CASTRAÇÃO (pág. 27), podemos verificar que esse animal, para ganhar 120 kg em 
um ganho diário de 1.000 g/dia, precisará de 120 dias de efeito do imunocastrador.

c) Em PROTOCOLOS DE APLICAÇÃO (pág. 5), podemos verificar que para ter o efeito 
de 120 dias de castrado, o intervalo entre a primeira e a segunda dose será de 60 dias 
– PROTOCOLO MÉDIO (duas doses) ou intervalo entre primeira e segunda dose de 30 
dias - PROTOCOLO CURTO + uma terceira dose após 90 dias.
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ESTRUTURA CORPORAL/TAMANHO DO ANIMAL (FRAME SIZE)

A estrutura corporal de um bovino está diretamente 
relacionada com seu desempenho produtivo e está 
associada ao grau de maturidade, sexo e tamanho es-
quelético, sendo representada pela altura e compri-
mento do corpo, em função da idade. 

O tamanho ideal dos bovinos mais “modernos”, prin-
cipalmente das raças Zebuínas, é assunto de constan-
tes mudanças de conceito, passando de bovinos com 
estruturas maiores e terminação tardia, para animais 
menores, compactos e mais precoces. 

A estrutura corporal está relacionada com o peso de 
abate com composição de carcaça semelhante. Para 
um animal de frame size pequeno (Angus de origem 
britânica) atingir 25% de gordura corporal, seu peso 
será de 450 kg, enquanto que para um animal de fra-
me size grande (Charolês), o peso será de 650 kg. 

A taxa de crescimento e a composição corporal do 
animal (porcentagem de ossos, músculo e gordura) 
são altamente infuenciadas pelo frame size do animal.

Animais com frame size pequeno atingem a matu-
ridade com pesos inferiores em relação aos animais 
de frame size grande, cuja estrutura corporal é maior. 
Dessa forma, para um mesmo peso vivo, animais com 

frame size menor apresentam maior deposição de gordura.

Tanto os animais de frame size menor quanto maior podem ser 
economicamente rentáveis, conforme a disponibilidade de ali-
mentos, objetivos de mercado, sistema de produção e mercado 
consumidor.

A figura abaixo ilustra a influência do tamanho à maturidade, 
sobre a composição corporal em bovinos.

410 Kg 500 Kg 590 Kg

Tamanho 
Grande

Tamanho 
Médio

Tamanho 
Pequeno

Gordura

Outros tecidos
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GRUPO GENÉTICO
NELORE
Raça zebuína (Bos indicus) Introduzida no Brasil no começo do século 
passado, de origem indiana, é a raça de maior expressão na pecuária 
de corte nacional. A raça se caracteriza por ser de porte médio/grande, 
pelagem branca e cinza, pele preta, com boa conformação. A seleção 
genética atual busca por animais mais produtivos, precoces e com car-
ne de melhor qualidade. Uma fêmea adulta, de frame mediano, pesa 
em torno de 500 kg.

Atualmente no Brasil, os animais da raça Nelore são predominante-
mente de tamanho médio. Existem animais de tamanho pequeno em 
algumas regiões, como no Pantanal, e também rebanhos de animais 
grandes, remanescentes de seleções genéticas do passado, que preco-
nizavam animais de maior peso adulto.

Nelore

PLANEJAR 
ACABAMENTO
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NELORE
PLANEJAMENTO DE ACABAMENTO COM BOPRIVA®

OBJETIVO: >70% com acabamento Mediano e/ou Uniforme.

300 kg 515 kg 215 kg

330 kg 520 kg 190 kg

360 kg 526 kg 166 kg

390 kg 533 kg 143 kg

420 kg 540 kg 120 kg

450 kg 547 kg 97 kg

480 kg 554 kg 74 kg

>510 kg >570 kg 60 kg

300 kg 612 kg 312 kg

350 kg 616 kg 266 kg

400 kg 625 kg 225 kg

450 kg 636 kg 186 kg

500 kg 647 kg 147 kg

550 kg 659 kg 109 kg

600 kg 672 kg 72 kg

>620 kg >680 kg 60 kg

Animal Tamanho Médio Animal Tamanho Grande

Se o animal 
for castrado 

com BOPRIVA® 
(2a dose) com:

Se o animal 
for castrado 

com BOPRIVA® 
(2a dose) com:

Para alcançar 
o objetivo de 

acabamento ele precisa 
ser abatido com:

Para alcançar 
o objetivo de 

acabamento ele precisa 
ser abatido com:

O ganho de peso 
como castrado 

será de:

O ganho de peso 
como castrado 

será de:
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GRUPO GENÉTICO CONTINENTAL PURO

Limousin

Pardo Suiço

Simental

Limousin
Raça taurina (Bos taurus) originada há mais de 7.000 anos na região de 
Limoges, na França. A pelagem é amarelo-laranja uniforme, com tonali-
dades mais claras no baixo-ventre e nas partes internas dos membros.

Simental
Raça taurina (Bos taurus) originária da Suíça, foi selecionada nos pri-
mórdios para tripla aptidão: corte, leite e trabalho. A pelagem é ama-
rela ou vermelha malhada, com manchas brancas na cabeça, no ventre 
e na vassoura da cauda. Os pelos são finos e curtos e a pele é rosada.

Pardo Suiço
Raça mista originária da região montanhosa da Suíça, é considerada 
uma das raças mais antigas do mundo. Considerada de tríplice aptidão: 
corte, leite e trabalho. Cor cinza, variando desde o claro até o escuro e 
suas nuances. Pele pigmentada escura. Pelos mais claros ao redor do 
focinho e na face interna da orelha, onde são mais longos. O espelho 
nasal é escuro, bem como a vassoura da cauda e os cascos.

Outros exemplos: Charolês, Chianina, Marchigiana, Blonde d’Aquitaine, 
Belgian Blue, Piemontês.

São animais originários da porção continental europeia, predominan-
temente com tamanho corporal grande. Portanto, são geralmente ani-
mais com grande potencial de ganho de peso e deposição de gordura 
mais tardia. As fêmeas adultas dessas raças pesam geralmente acima 
de 650 kg. Entre as raças mais utilizadas no Brasil, destacam-se:

PLANEJAR 
ACABAMENTO
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CONTINENTAL PURO
PLANEJAMENTO DE ACABAMENTO COM BOPRIVA®

OBJETIVO: >70% com acabamento Mediano e/ou Uniforme.

300 kg 515 kg 215 kg

330 kg 520 kg 190 kg

360 kg 526 kg 166 kg

390 kg 533 kg 143 kg

420 kg 540 kg 120 kg

450 kg 547 kg 97 kg

480 kg 554 kg 74 kg

>510 kg >570 kg 60 kg

Animal Tamanho Médio

Se o animal 
for castrado 

com BOPRIVA® 
(2a dose) com:

Para alcançar 
o objetivo de 

acabamento ele precisa 
ser abatido com:

O ganho de peso 
como castrado 

será de:

300 kg 612 kg 312 kg

350 kg 616 kg 266 kg

400 kg 625 kg 225 kg

450 kg 636 kg 186 kg

500 kg 647 kg 147 kg

550 kg 659 kg 109 kg

600 kg 672 kg 72 kg

>620 kg >690 kg 60 kg

Animal Tamanho Grande

Para alcançar 
o objetivo de 

acabamento ele precisa 
ser abatido com:

O ganho de peso 
como castrado 

será de:

Se o animal 
for castrado 

com BOPRIVA® 
(2a dose) com:
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GRUPO GENÉTICO BRITÂNICO

Hereford

Aberdeen Angus

Aberdeen Angus
Raça taurina (Bos taurus) originada na Escócia, muito antiga, se deve 
ao cruzamento de vários bovinos locais mochos. É uma raça cosmo-
polita por excelência, adaptando-se a climas frios e temperados. São 
mochos, de pelagem preta uniforme e brilhante.

Red Angus
A raça Red Angus tem exatamente as mesmas origens do Aberdeen 
Angus, possui as mesmas caracteristicas que o Abeerden, diferencian-
do-se apenas pela coloração da pelagem. O gado Angus vermelho é 
considerado pelos criadores como um gado gentil e fácil de trabalhar. 

Hereford
Raça taurina (Bos taurus) de origem inglesa e reconhecida mundial-
mente pela característica da cara branca. A pelagem típica é verme-
lho-malhada, sendo que a cor branca ocupa toda a cabeça e pode se 
estender pela borda superior do pescoço até a cernelha.

Red Angus

São animais originários das ilhas britânicas, inicialmente selecionados 
visando um tamanho corporal pequeno. Portanto, são geralmente ani-
mais com potencial de depositar gordura precocemente. A seleção 
recente nessas raças tem preconizado, além da qualidade de carne, 
também o ganho de peso, fator responsável pelo aparacimento de ani-
mais com tamanho corporal médio e até grande nos rebanhos.  O peso 
das fêmeas adultas nessas raças é bastante variável conforme o frame, 
situando-se entre 400 e 650 kg. Entre as raças mais utilizadas no Brasil, 
destacam-se:

PLANEJAR 
ACABAMENTO
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BRITÂNICO
PLANEJAMENTO DE ACABAMENTO COM BOPRIVA®

OBJETIVO: >70% com acabamento Mediano e/ou Uniforme.

Animal Tamanho Pequeno Animal Tamanho Médio Animal Tamanho Grande

Se o animal 
for castrado 

com BOPRIVA® 
(2a dose) com:

Se o animal 
for castrado 

com BOPRIVA® 
(2a dose) com:

Se o animal 
for castrado 

com BOPRIVA® 
(2a dose) com:

Para alcançar 
o objetivo de 
acabamento 

ele precisa ser 
abatido com:

Para alcançar 
o objetivo de 
acabamento 

ele precisa ser 
abatido com:

Para alcançar 
o objetivo de 
acabamento 

ele precisa ser 
abatido com:

O ganho 
 de peso 

 como castrado 
será de:

O ganho 
 de peso 

como castrado 
será de:

O ganho 
 de peso 

como castrado 
será de:

210 kg 408 kg 198 kg

240 kg 412 kg 172 kg

270 kg 418 kg 148 kg

300 kg 424 kg 124 kg

330 kg 431 kg 101 kg

360 kg 438 kg 78 kg

> 390 kg > 450 kg 60 kg

300 kg 515 kg 215 kg

330 kg 520 kg 190 kg

360 kg 526 kg 166 kg

390 kg 533 kg 143 kg

420 kg 540 kg 120 kg

450 kg 547 kg 97 kg

480 kg 554 kg 74 kg

>510 kg >570 kg 60 kg

300 kg 612 kg 312 kg

350 kg 616 kg 266 kg

400 kg 625 kg 225 kg

450 kg 636 kg 186 kg

500 kg 647 kg 147 kg

550 kg 659 kg 109 kg

600 kg 672 kg 72 kg

>620 kg >680 kg 60 kg
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GRUPO GENÉTICO
MESTIÇO CONTINENTAL

Meio Nelore X 
Meio Simental

Cruzamento 
entre vaca 

Nelore e touro 
Simental.

A principal razão para utilizar o cruzamento orientado entre diferentes 
raças é produzir progênies com desempenho superior, comparado com 
a média dos pais, ou em outras palavras, produzir bezerros com melhor 
desempenho. 

O objetio desse tipo de cruzamento é buscar o que tem de melhor 
entre duas raças, por exemplo: combinar o grande potencial de cresci-
mento, precocidade e alto rendimento de carcaça das raças continen-
tais (taurino), com  a adaptabilidade e rusticidade do Nelore (zebuíno), 
raça mais predominante nas regiões de clima tropical brasileiro. 

A combinação das qualidades desejáveis das raças parentais permite a 
obtenção de uma progênie superior.

Meio Nelore X 
Meio Pardo Suiço
Cruzamento entre vaca 
Nelore e touro Pardo Suiço.

PLANEJAR 
ACABAMENTO
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MESTIÇO CONTINENTAL
PLANEJAMENTO DE ACABAMENTO COM BOPRIVA®

OBJETIVO: >70% com acabamento Mediano e/ou Uniforme.

300 kg 527 kg 227 kg

330 kg 533 kg 203 kg

360 kg 539 kg 179 kg

390 kg 545 kg 155 kg

420 kg 552 kg 132 kg

450 kg 559 kg 109 kg

480 kg 566 kg 86 kg

>520 kg >580 kg 60 kg

Animal Tamanho Médio

Se o animal 
for castrado 

com BOPRIVA® 
(2a dose) com:

Para alcançar 
o objetivo de 

acabamento ele precisa 
ser abatido com:

O ganho de peso 
como castrado 

será de:

300 kg 628 kg 328 kg

350 kg 629 kg 279 kg

400 kg 638 kg 238 kg

450 kg 648 kg 198 kg

500 kg 659 kg 159 kg

550 kg 671 kg 121 kg

600 kg 683 kg 83 kg

>630 kg >700 kg 60 kg

Animal Tamanho Grande

Para alcançar 
o objetivo de 

acabamento ele precisa 
ser abatido com:

O ganho de peso 
como castrado 

será de:

Se o animal 
for castrado 

com BOPRIVA® 
(2a dose) com:
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GRUPO GENÉTICO
MESTIÇO BRITÂNICO

Meio Nelore X 
Meio Aberdeen Angus 

Cruzamento entre vaca Nelore 
e touro Aberdeen Angus.

Meio Nelore X 
Meio Red Angus
Cruzamento entre vaca Nelore 
e touro Red Angus.

Meio Nelore X 
Meio Hereford 

Cruzamento entre vaca 
Nelore e touro Hereford.

O cruzamento industrial com mestiços britânicos tem como objetivo 
aproveitar a rusticidade e adaptação da vaca Nelore com o desem-
penho e precocidade sexual das raças taurinas. No cruzamento revela 
grande prepotência e uniformidade, sendo preferência em cruzamen-
tos terminais em várias regiões do mundo.

Ao fazer o cruzamento industrial entre diferentes raças, o produtor es-
tará buscando os benefícios da heterose ou vigor híbrido, onde as crias 
provenientes deste cruzamento apresentam melhor desempenho que 
a média dos seus pais.

Hoje no Brasil o cruzamento industrial entre vacas Nelore e touros 
Aberdeen-Angus é amplamente disseminado, com produção de pro-
gênies de qualidade superior e adaptadas ao clima tropical.

PLANEJAR 
ACABAMENTO
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MESTIÇO BRITÂNICO
PLANEJAMENTO DE ACABAMENTO COM BOPRIVA®

OBJETIVO: >70% com acabamento Mediano e/ou Uniforme.

300 kg 527 kg 227 kg

330 kg 533 kg 203 kg

360 kg 539 kg 179 kg

390 kg 545 kg 155 kg

420 kg 552 kg 132 kg

450 kg 559 kg 109 kg

480 kg 566 kg 86 kg

>520 kg >580 kg 60 kg

Animal Tamanho Médio

Se o animal 
for castrado 

com BOPRIVA® 
(2a dose) com:

Para alcançar 
o objetivo de 

acabamento ele precisa 
ser abatido com:

O ganho de peso 
como castrado 

será de:

300 kg 628 kg 328 kg

350 kg 629 kg 279 kg

400 kg 638 kg 238 kg

450 kg 648 kg 198 kg

500 kg 659 kg 159 kg

550 kg 671 kg 121 kg

600 kg 683 kg 83 kg

>630 kg >690 kg 60 kg

Animal Tamanho Grande

Para alcançar 
o objetivo de 

acabamento ele precisa 
ser abatido com:

O ganho de peso 
como castrado 

será de:

Se o animal 
for castrado 

com BOPRIVA® 
(2a dose) com:
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TABELA 
DE GANHO 
DE PESO
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Ganho de peso diário

300 g/dia 400 g/dia 500 g/dia 600 g/dia 700 g/dia 800 g/dia 900 g/dia 1.000 g/dia 1.100 g/dia 1.200 g/dia

Ganho de Peso Total 
Pretendido Número necessário de DIAS sob efeito de castração

60 kg 200 150 120 100 86 75 67 60 55 50

75 kg 250 188 150 125 107 94 83 75 68 63

80 kg 267 200 160 133 114 100 89 80 73 67

90 kg 300 225 180 150 129 113 100 90 82 75

100 kg 333 250 200 167 143 125 111 100 91 83

110 kg 367 275 220 183 157 138 122 110 100 92

120 kg 400 300 240 200 171 150 133 120 109 100

135 kg 450 338 270 225 193 169 150 135 123 113

140 kg 467 350 280 233 200 175 156 140 127 117

150 kg 500 375 300 250 214 188 167 150 136 125

165 kg 550 413 330 275 236 206 183 165 150 138

175 kg 583 438 350 292 250 219 194 175 159 146

180 kg 600 450 360 300 257 225 200 180 164 150

190 kg 633 475 380 317 271 238 211 190 173 158

200 kg 667 500 400 333 286 250 222 200 182 167

210 kg 700 525 420 350 300 263 233 210 191 175

225 kg 750 563 450 375 321 281 250 225 205 188

230 kg 767 575 460 383 329 288 256 230 209 192

245 kg 817 613 490 408 350 306 272 245 223 204

260 kg 867 650 520 433 371 325 289 260 236 217

270 kg 900 675 540 450 386 338 300 270 245 225

300 kg 1000 750 600 500 429 375 333 300 273 250

310 kg 1033 775 620 517 443 388 344 310 282 258

330 kg 1100 825 660 550 471 413 367 330 300 275
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 Planejar com antecedência a castração dos animais a cada lote.

 Estabelecer previamente um programa nutricional - estimar o ga-
nho de peso.

 Definir o melhor protocolo de aplicação, de acordo com as infor-
mações deste Guia de Acabamento.

 Utilizar brinco para identificação individual dos animais.

 Durante as aplicações de BOPRIVA®, utilizar aplicador específico e 
as agulhas recomendadas (12x15 ou 12x18).

 O manejo de aplicação de BOPRIVA® deve ser semelhante à apli-
cação de outras vacinas, como por exemplo: conservação do pro-
duto de 2 a 8°C, não aplicar em dia de chuva, limpeza do local a 
ser aplicado, evitar que os frascos abertos sejam reutilizados, etc.

 Pesar os animais durante os manejos de aplicações, anotar e 
arquivar os dados.

 Garantir que o ganho de peso, sob o efeito da castração, seja o 
mesmo planejado por este Guia de Acabamento.

 As pessoas responsáveis pela aplicação devem ser treinadas e ca-
pacitadas para essa função.

 Emitir o atestado de aplicação de BOPRIVA® para aqueles frigorí-
ficos que exigirem.

 Confirmar, através do romaneio de abate, o grau de classificação 
de carcaça do lote e conferir se está dentro do planejamento.

Para maiores informações acesse: www.bopriva.com.br.

GARANTIAS DE PROCESSO NA 
UTILIZAÇÃO DO BOPRIVA®:

Fazer a aplicação de 1 mL de BOPRIVA® por via 
subcutânea, na região da tábua do pescoço.

APLICAÇÃO SIMPLES E FÁCIL

Atenção: evitar a aplicação do produto em animais 
sujos (barro) e/ou molhados (dias chuvosos).
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PARA OS 
ANIMAIS
PELA 
SAÚDE
POR
VOCÊ

Para informações consulte o SAC: 0800 011 19 19.
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