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Resumo:  
 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito da administração 
subcutânea de diferentes dosagens das vitaminas A, D, E, sobre o pH final 
da carne bovina. As dosagens utilizadas foram: 0, 5, 10 e 15 mL. Após o 
abate as carcaças foram identificas, avaliadas e mantidas em câmara fria 
por um período de 24 horas à temperatura de refrigeração. No período de 24 
horas após o abate foi determinado o pH final. Os resultados encontrados 
não mostraram diferença significativa no valor do pH em função da doses 
das vitaminas A,D e E. 
 
Introdução  
 

Um importante parâmetro de qualidade de carne é o pH, já que pode 
influenciar a cor, a capacidade de retenção de água, a maciez, dentre outros 
fatores. Uma vez que o pH é importante determinante do crescimento 
microbiano, o pH final da carne é significativo para sua resistência a 
deterioração. Além de influenciar a cor, o pH influencia também a maciez da 
carne. Segundo Dransfield (1994), a intensidade de declínio do pH é um dos 
fatores mais importantes no processo de amaciamento da carne pós-abate, 
pois alteram a estrutura do músculo, a liberação de cálcio e a atividade das 
enzimas cálcio-dependentes. 
Visando melhorar a aceitabilidade da carne bovina, muitas técnicas podem 
ser utilizadas para aprimorar a qualidade e o pH final, como por exemplo, a 
administração subcutânea das vitaminas A, D e E. 
Wang et al. (2007) enfatizam que a vitamina A é uma das mais importantes 
vitaminas lipossolúveis necessárias para ruminantes. A vitamina D tem 
importância na maciez, atuando na mobilização do cálcio e na ativação das 
proteases cálcio-dependentes (Pedreira et al., 2003). E, por fim, o 
fornecimentos de vitamina E, aumenta a durabilidade dos produtos cárneos, 
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visto que é um potente antioxidante que evita a oxidação do lipídeo e da 
mioglobina (Faustman et al., 1989). 

O objetivo deste trabalho foi analisar a influencia da aplicação 
subcutânea das vitaminas A, D e E no pH da carne de bovinos 

 
Material e Métodos  
 

O trabalho foi realizado no confinamento de uma Fazenda Comercial, 
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 D 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 D 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 D e 1.050 UI de vitamina E.  

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

Durante o período experimental, os animais foram mantidos em 
piquetes de confinamento semicobertos, com cocho para alimentação e 
bebedouros com bóias. As dietas foram isonutrientes e iguais para todos os 
animais.  

O período experimental teve duração de 56 dias, foram realizadas 
três pesagens com intervalos de 28 dias, observando-se jejum de sólidos de 
12 horas antes de cada pesagem. 

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. As meias carcaças direitas 
foram identificadas de acordo com o tratamento recebido com lacres 
individuais e, após a pesagem, foram mantidas em câmara fria por um 
período de 24 horas à temperatura de refrigeração.  
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No período de 24 horas pós-abate foi determinado o pH final no 
músculo longissimus dorsi da meia carcaça direita, na altura da 12ª costela 
usando um potenciômetro digital, com sonda de penetração Testo 205.  

A análise estatística dos resultados obtidos foi realizada com a 
utilização do programa estatístico SAEG (UFV, 1997). Os resultados foram 
submetidos à análise de variância com derivação dos polinômios. Todas as 
variáveis foram submetidas a análise de Correlação de Pearson.  

 

 

Resultados e Discussão  
 
Não houve efeito significativo (P>0,05) da administração subcutânea das 
vitaminas A, D, e E no pH (Tabela 1).  
 
Tabela 1- Efeito da aplicação das vitaminas ADE no pH final da carne bovina 

Dose de Vitamina ADE (mL)                                     pH final 

0                                                                              5,94 ± 0,09 
5                                                                              5,94 ± 0,23 
10                                                                            5,93 ± 0,23 
15                                                                            5,97 ± 0,18 

CV*                                                                                3,17 
Regressão**                                                                 NS*** 
*Coeficiente de Variação, **Efeito de regressão, ***Não significativo 

 
O pH foi analisado para verificar o efeito da administração subcutânea das 
vitaminas A, D e E sobre o acúmulo de ácido lático, que é um dos fatores 
importantes na transformação do músculo em carne. Os resultados 
mostraram que não houve diferença no pH (P>0,05) entre animais que 
receberam a administração de diferentes dosagens de ADE.  
Weber (2006) também não encontrou diferença significativa no pH do 
músculo longissimus dorsi de animais que receberam injeção subcutânea 
das vitaminas A,D3 e E nas primeiras 24, 48 e 72 horas post mortem. 
 
Conclusões  
 
A administração subcutânea das vitaminas A, D E não alterou o pH final. 
Porém é muito claro que a velocidade da queda do pH é um fator importante 
para determinar a qualidade da carne.  
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