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Resumo:  
 
O experimento foi realizado no confinamento da Fazenda Araucária, no 
município de Luiziana, PR e as análises foram feitas no Laboratório de 
Análise de Produtos de Origem Animal da Universidade Estadual de 
Londrina. Foram utilizados 38 bovinos inteiros Charolês x Nelore. Os animais 
foram divididos em quatro tratamentos: tratamento um com 10 animais, 
tratamento dois com oito, tratamento três com nove, e tratamento quatro 
com 11 animais. Os tratamentos foram doses de 0, 5, 10 e 15 mL de 
vitaminas A, D3 e E. A aplicação das vitaminas foi realizada 56 dias antes do 
abate. A aplicação subcutânea de vitaminas A, D3 e E não provocou 
diferença significativa entre os tratamentos para as variáveis extrato etéreo, 
proteína bruta e cinzas. 
 
Introdução  
 

 A indústria da carne emprega diversas técnicas para atender o 
mercado consumidor. Uma tecnologia muito usada e que visa melhorar a 
qualidade da carne é a administração de vitaminas A, D3 e E, injetável 
durante o período final do confinamento de bovinos. 

A vitamina A é normalmente esquecida por técnicos e criadores de 
bovinos de corte, pois as pastagens apresentam abundância de 
carotenóides (pró-vitamina A). 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 no 
desenvolvimento ósseo e no crescimento (HADDAD, 2010).      
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A necessidade de vitamina D para bovinos é suprida pela exposição 
de luz solar na derme. O fornecimento de vitamina D3 pode elevar os níveis 
de cálcio no músculo, acarretando na ativação das proteases dependentes 
de cálcio, as calpaínas, responsáveis pela maciez da carne (SWANEK et al., 
1999). 

A vitamina E 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).   

Esse trabalho teve como objetivo avaliar a composição química da 
carne de bovinos submetidos a diferentes doses de vitaminas A, D3 e E.                     
 

Materiais e métodos  
 

O experimento foi conduzido 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, cruzamento Charolês x Nelore com peso inicial 
médio de 330 ± 6,11Kg. Os animais ficaram confinados durante o período 
experimental, que teve a duração de 56 dias. Os tratamentos analisados 
foram:  
- T1 (10 animais) – Aplicação subcutânea de 10 ml de solução fisiológica; 
- T2 (8 animais) – Aplicação subcutânea de 5 mL do produto comercial ADE 
Injetável Emulsificável Pfizer®; 
- T3 (9 animais) – Aplicação subcutânea de 10 mL do produto comercial 
ADE Injetável Emulsificável Pfizer®; 
- T4 (11 animais) – Aplicação subcutânea de 15 mL do produto comercial 
ADE Injetável Emulsificável Pfizer®. 
 A aplicação subcutânea do produto foi realizada no primeiro dia do 
experimento, 56 dias antes do abate dos animais. 

A análise centesimal do músculo quantificou matéria seca, cinzas, 
proteína bruta e extrato etéreo, segundo metodologia citada por (BRIDI;  
SILVA (2009). 

O delineamento experimental foi completamente casualizado e a 
análise estatística foi realizada com auxílio do programa estatístico SAEG 
(Sistema de Análises Estatísticas e Genéticas, versão 9.1). Os dados foram 
submetidos à análise de variância com derivação de polinômios (análise de 
regressão). 
 
Resultados e Discussão  
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Na Tabela 1 são observados os resultados da composição química da 
carne de bovinos submetidos à aplicação de diferentes doses de vitaminas 
A, D3 e E 56 dias antes do abate. 
 
Tabela 1- Médias observadas e desvios-padrão da composição química da 

carne de bovinos submetidos à aplicação subcutânea de vitamina 
A, D3 e E, 56 dias antes do abate. 

 

Dose de 
vitamina AD3E 
(mL) 

Extrato etéreo 
(g/100g carne) 

Proteína Bruta 
(g/100g carne) 

Cinzas (g/100g 
carne) 

0 1,48±0,59 23,87±0,70 1,07±0,14 

5 1,40±0,14 24,03±1,29 1,05±0,05 

10 1,54±0,37 23,41±0,81 0,94±0,29 

15 1,49±0,40 22,57±3,07 1,05±0,03 

Regressão NS NS NS 

CV (%) 28,56 7,88 15,65 
NS- não significativo (P>0,05) 
 
 

 Não houve diferença significativa (P>0,05) entre os tratamentos para 
a composição química da carne (extrato etéreo, proteína bruta e cinzas).   

Os valores verificados de extrato etéreo discordam dos descritos por 
Pedrão et al. (2009), que verificaram  a composição química do músculo 
longissimus dorsi e encontraram valores de lipídios de 3,39 g/100 g de 
carne. Entretanto, a porcentagem de lipídios é o fator que mais altera na 
carne de bovinos, pois depende da genética, gênero, idade e principalmente 
da nutrição dos animais. Os valores que condizem com o encontrado no 
presente trabalho foram o de 21,18 para proteína e cinzas de 0,99. 
 
Conclusões  
 
 A aplicação subcutânea de vitaminas A, D3 e E, 56 dias antes do 
abate em bovinos Charolês x Nelore não alterou a composição centesimal 
da carne. 
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