
                      XX Encontro Anual de Iniciação
Científica – EAIC

                   X Encontro de Pesquisa - EPUEPG

Anais do XX EAIC – 20 a 22 de outubro de 2011, UEPG, Ponta Grossa –PR.
      ISSN:1676-0018   http://eventos.uepg.br/eaic/portal/

INFLUÊNCIA DA APLICAÇÃO SUBCUTÂNEA DAS VITAMINAS A D E NA
MACIEZ DA CARNE BOVINA

Daniella Sgarioni de Faria, Ana Maria Bridi (Orientadora), e-mail:
ambridi@uel.br, Eder Paulo Fagan, Louise Manha Peres, Ana Beatriz

Messas Rodrigues Pinto, Carina dos Santos Pereira

Universidade Estadual de Londrina/Departamento de Zootecnia, PR.

Ciências Agrárias 5.00.00.00-4 – Zootecnia 5.04.00.00-2

Palavras-chave: lipossolúveis, qualidade da carne, suculência.

Resumo:

O objetivo do trabalho foi avaliar a influência da aplicação subcutânea
das vitaminas A, D e E na maciez da carne de 38 bovinos inteiros de cruza
industrial, com idade entre 15 e 18 meses, que foram divididos em grupos
de 10, 8, 9 e 11 animais respectivamente e submetidos aos tratamentos:
controle, 5, 10 e 15 mL de vitamina A, D e E Injetável Emulsificável Pfizer®;
a aplicação foi feita uma vez 56 dias antes do abate. Amostras do músculo
longissimus dorsi foram utilizadas para avaliar a maciez. Os resultados
encontrados mostram as vitaminas A, D E não alteraram a maciez da carne
bovina.

Introdução

O Brasil possui o maior rebanho bovino comercial do mundo, estimado em
205 milhões de cabeças (ABIEC, 2010). Grande parte da carne bovina é
exportada, portanto é necessário conhecer a visão do mercado externo
mediante a carne brasileira; a qual é tida como uma mercadoria regular,
com preço baixo e sem qualquer vantagem aparente de qualidade.

Segundo Wood et al. (1999), a qualidade da carne descreve a sua
atratividade para os consumidores. Koohmaraie e Geesink (2006) afirmam
ainda que um segmento significativo de consumidores está disposto a pagar
um prêmio pela carne com maciez garantida.

A maciez da carne é fator determinante da qualidade e também
importante característica sensorial considerada pelos consumidores
(SHIMOKOMAKI et al., 2005 apud WEBER, 2006).

Muitas técnicas são empregadas para melhorar a qualidade da carne
de bovinos. A vitamina D3 tem importância na maciez, atuando na
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mobilização do cálcio e na ativação das proteases cálcio-dependentes (μ- e
m-calpaína) (Pedreira et al., 2003).

Segundo Akio et al. (1998), a vitamina A, quando suplementada na
dieta dos animais, atua na proteção dos tecidos epiteliais e pode aumentar a
cobertura de marmoreio das carnes, influenciando na maciez.

Quanto à administração subcutânea das vitaminas A, D3 e E; Weber
(2006), realizou única aplicação subcutânea de 8 mL de uma emulsão de
ivermectina com as vitaminas A (2.000.000UI), D3 (560.000UI) e E (400UI) e
constatou que a maciez foi maior no músculo longissimus dorsi resfriado de
bovinos cruzados do lote que recebeu a administração em relação ao
controle.

É visando atender ao segmento de consumidores que estão
dispostos a pagar por maciez garantida já citado acima, que este trabalho
analisou a influência da aplicação subcutânea das vitaminas A, D e E na
maciez da carne bovina.

Materiais e métodos

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. Foram utilizados 38
bovinos inteiros, com idade entre 15 e 18 meses, provenientes de
cruzamento industrial Nelore X Charolês, com peso inicial médio de 330 kg.

Estes animais permaneceram confinados durante o período
experimental e 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®; correspondendo a: 1.250.000
UI de vitamina A, 350.000 UI de vitamina D3 e 350 UI de vitamina E.

-Tratamento 3 (T3): aplicação subcutânea de 10 mL do produto
comercial ADE Injetável Emulsificável Pfizer®; correspondendo a: 2.500.000
UI de vitamina A, 700.000 UI de vitamina D3 e 700 UI de vitamina E.

-Tratamento 4 (T4): aplicação subcutânea de 15 mL do produto
comercial ADE Injetável Emulsificável Pfizer®; correspondendo a: 3.750.000
UI de vitamina A, 1.050.000 UI de vitamina D3 e 1.050 UI de vitamina E.

A aplicação dos produtos supracitados foi realizada apenas uma vez,
56 dias antes do abate.



                      XX Encontro Anual de Iniciação
Científica – EAIC

                   X Encontro de Pesquisa - EPUEPG

Anais do XX EAIC – 20 a 22 de outubro de 2011, UEPG, Ponta Grossa –PR.
      ISSN:1676-0018   http://eventos.uepg.br/eaic/portal/

Ao final do experimento, os animais foram encaminhados para o
abate em frigorífico comercial, sob Serviço de Inspeção Estadual (SIP),
localizado no município de Campo Mourão-PR.

Foram separadas amostras de 2,5 cm de espessura do músculo
longissimus dorsi para a avaliação da maciez; estas amostras foram
mantidas congeladas até um dia anterior à análise.

Para a avaliação da maciez, a carne foi preparada em forno elétrico
pré-aquecido a 180oC até atingir a temperatura interna de 72oC. Após a
cocção, as amostras foram armazenadas por 24 horas a 4 ± 2oC. Foram
então retiradas de cada amostra seis sub-amostras cilíndricas de 2,5 cm de
comprimento e 1,27 cm de diâmetro, utilizando-se um amostrador de aço. A
força de cisalhamento foi medida perpendicularmente à orientação das
fibras musculares, com a lâmina Warner-Bratzler adaptada no texturômetro
Stable Mycro Systems TA-XT2i (Whipple et al., 1990). As velocidades
utilizadas foram de 5mm/s no pré e pós-teste e de 2mm/s no teste.

A análise estatística dos resultados obtidos foi realizada com a
utilização do programa estatístico SAEG (UFV, 1997).

Resultados e Discussão

Não houve efeito significativo (P>0,05) da administração subcutânea das
vitaminas ADE na maciez da carne (Tabela 1).

Tabela 1- Modificações na maciez da carne bovina pela influência da
administração de diferentes doses de ADE.

Dose vit ADE (mL) Maciez (Kgf)
0 4,72 ± 1,06
5 6,18 ± 1,57
10 5,23 ± 1,12
15 5,28 ± 2,24
CV (%) 30,19
Regressão NS

Baldin (2010) ao suplementar bovinos com as vitaminas D e E
também não encontrou resultados significativos (P>0,05) para maciez. Este
autor atribuiu o fato de não haver redução na FC (força de cisalhamento) da
carne dos bovinos suplementados em função do estudo ter sido realizado
com animais já muito jovens, como também é o caso do presente estudo.

Segundo Montgomery et al. (2002) a suplementação das vitaminas D
e E pode ser efetiva para melhorar a maciez da carne quando bovinos
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tendem a apresentar carne mais dura, podendo não apresentar efeito em
bovinos que produzem carne macia.

Conclusões

A administração subcutânea das vitaminas A, D E não alterou a maciez da
carne bovina; porém são necessários novos estudos utilizando animais mais
velhos, testando inclusive dosagens e períodos de administração pré-abate
diferentes.
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