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Resumo:

Avaliou-se com este trabalho o efeito da adição subcutânea das
vitaminas ADE na qualidade de carcaça de bovinos. Foram utilizados 38
bovinos inteiros. O experimento foi dividido em quatro tratamentos, o
controle em que foram aplicados 10 mL de solução fisiológica e outros três
que foram divididos respectivamente em 5, 10 e 15 mL de ADE Injetável
Emulsificável Pfizer®. As aplicações foram realizadas 56 dias antes do
abate e após o mesmo, avaliou-se o PV, RC, CC e PP. Conclui-se que a
aplicação de vitamina ADE não afetou o desempenho e a qualidade da
carcaça de bovinos.

Introdução

A exigência por um alimento de qualidade e de segurança sanitária
aumenta cada vez mais entre os consumidores. Para que essas
características sejam atingidas, são necessárias mudanças no manejo e/ou
nos processos de produção, visando melhorar a qualidade da carne e
aumentar o rendimento de carcaça para uma maior remuneração ao
produtor.

A vitamina A é normalmente esquecida por técnicos e criadores de
bovinos de corte, pois as pastagens apresentam abundância de
carotenóides (pró-vitamina A) durante o período quente e chuvoso do ano
(águas). Porém, animais confinados encontram pouca ou nenhuma fonte de
vitamina A no alimento que lhes são fornecidos. Ela está envolvida em
diversos processos metabólicos, como proteção do epitélio (pele, mucosa
conjuntiva, brônquica, vesical e uterina), desenvolvimento e manutenção da
integridade do sistema nervoso, desenvolvimento ósseo, embrionário e
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envolvimento direto na reprodução e crescimento (CHAPMAN et al.,1964;
CHEN, 1987 apud HADDAD 2010).                           

Em condições naturais as necessidades de vitamina D para o animal
são supridas por síntese na derme em animais expostos à luz solar. O
fornecimento da vitamina D também é atualmente uma das técnicas mais
testadas com o propósito de garantir a qualidade da carne bovina,  devido
sua importância na mobilização do cálcio e na ativação das proteases
cálcio-dependentes (μ- e m-calpaínas), que interferem de forma direta no
amaciamento da carne (PEREIRA, 2007).

A vitamina E foi reconhecida como nutriente essencial para o
crescimento e sanidade de todas as espécies de animais, inclusive o gado
bovino. Esta vitamina também é muito importante por agir no post-mortem,
retardando a deterioração oxidativa dos lipídios e da mioglobina, que é
convertida em metamioglobina dando aparência escurecida a carne
(CAMPOS, 2009). Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da
aplicação subcutânea de vitaminas A, D e E sobre o desempenho e a
qualidade da carcaça de bovinos.

Material e Métodos

O experimento foi conduzido em um confinamento comercial. Foram
utilizados 38 bovinos inteiros, cruzados Nelore x Charolês e com idade de
15 a 18 meses, com peso inicial médio de 330 kg.

Esses animais foram distribuídos aleatoriamente em 4 tratamentos
com 10, 8, 9 e 11 animais respectivamente, sendo que cada tratamento
consistiu em:

-Tratamento 1 (T1): aplicação subcutânea de 10 mL de solução
fisiológica;

-Tratamento 2 (T2): aplicação subcutânea de 5 mL do produto
comercial ADE Injetável Emulsificável Pfizer®;

-Tratamento 3 (T3): aplicação subcutânea de 10 mL do produto
comercial ADE Injetável Emulsificável Pfizer®;

-Tratamento 4 (T4): aplicação subcutânea de 15 mL do produto
comercial ADE Injetável Emulsificável Pfizer®.

Foi avaliado o peso vivo final e o peso de carcaça quente desses
animais e através destas variáveis, calculou-se o rendimento de carcaça.
Vinte e quatro horas após o abate mediu-se o comprimento de carcaça e o
comprimento e perímetro da perna.

Os dados foram submetidos à análise de variância no programa
SAEG e as médias comparadas pelo teste de TUKEY.
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Resultados e Discussões

Na Tabela 1 são apresentados os valores de desempenho e características
de carcaça dos bovinos meio sangue Nelore x Charolês que receberam
doses crescentes de vitamina ADE.

Tabela 01 Desempenho e características de carcaça de bovinos meio
sangue Nelore x Charolês que receberam doses crescentes de vitamina
ADE.
Variável Dose de vitamina ADE (mL)

0 5 10 15

PV (kg) 432,40±12,28a 443,33±14,42a 440,67±15,76a 433,82±16,80a

PC (kg) 246,50±8,10a 251,88±8,95a 252±10,41a 248,27±13,00a

RC (%) 57,02±1,74a 56,82±1,40a 57,37±1,31a 57,22±1,57a

CC (cm) 126,10±2,73b 129,41±3,72ab 130,56±2,13a 127,95±2,77ab

CP (cm) 78,40±2,04a 79,00±1,44a 79,66±1,32a 80,14±2,80a

PP (cm) 107,05±2,11a 108,31±1,56a 109,72±2,21a 107,91±2,52a
Letras diferentes na mesma linha indicam diferença significativa para P<0,05.
PV* Peso vivo; PC** Peso de carcaça; RC*** Rendimento de Carcaça; CC**** Comprimento de carcaça;
CP*****Comprimento de perna; PP****** Perímetro de perna.

Não houve diferença estatística entre os tratamentos para as
variáveis de peso vivo, peso de carcaça quente, rendimento de carcaça,
comprimento de perna e perímetro de perna, entretanto, houve uma
pequena diferença para comprimento de carcaça. Resultados que
concordam com os encontrados por Baldin (2010), que não observou
diferença significativa de rendimento de carcaça de bovinos após
administração das vitaminas A e E na ração.

A diferença observada no comprimento da carcaça pode ser devido
ao fato de que os bovinos utilizados possuíam, em média, um ano e meio de
idade, não tendo terminado o crescimento completo dos ossos. Assim, as
vitaminas deram um melhor aporte, que gerou um pequeno aumento no
comprimento da carcaça.

Conclusões

             A aplicação de vitamina ADE não foi correlacionada negativamente
com o desempenho e a qualidade da carcaça de bovinos. Seu uso pode ser
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recomendado visando à melhoria da qualidade da carne bovina, sem
prejuízo para as demais características.
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