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Resumo:  
 
Avaliou-se com este trabalho o efeito da administração subcutânea de 
vitaminas A, D3, E sobre as características sensoriais da carne bovina. 
Foram utilizados 38 bovinos distribuídos em quatro tratamentos: T1 
(controle) com administração de 10 mL de solução fisiológica, T2, T3 e T4 
com aplicações de 5, 10 e 15 mL respectivamente de ADE Injetável 
Emulsificável Pfizer®. A analise sensorial foi realizada por um painel de 10 
provadores treinados. Utilizou-se uma escala estruturada numérica de um a 
nove pontos para o parâmetro de aceitabilidade global da amostra; para o 
odor e suculência da amostra as escalas foram de um a cinco; para o 
parâmetro maciez a escala foi de um a sete. Concluiu-se que a aplicação de 
vitamina ADE não interferiu nas características sensoriais da carne de 
bovinos. 
 
Introdução  
 

As indústrias cárneas e a produção de bovinos de corte têm a cada 
dia introduzindo e investindo em novas técnicas para melhorar a qualidade 
das carnes oferecidas ao consumidor. Uma das técnicas que podem ser 
empregada visando melhorar a qualidade da carne é a administração de 
vitaminas ADE, injetável, durante o período final de confinamento. 

A suplementação dietética de vitamina A se faz necessária 
principalmente para produção de animais confinados, devido ao fato dos 
alimentos fornecidos, como silagem, feno e concentrado terem pouco ou 
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nenhuma fonte de vitamina A (Haddad, 2005). Berg et al. (2008), enfatizou 
que a administração de vitamina A é de extrema importância pois atua no 
crescimento normal dos ossos e para a manutenção normal do tecido 
epitelial. 

Em condições naturais, a necessidade de vitamina D é suprida 
quando os animais são expostos ao raios solares, através da síntese na 
derme. A vitamina D tem por principal finalidade elevar os níveis de cálcio e 
fósforo plasmáticos, devido ao fato desta vitamina estimular a absorção no 
intestino destes minerais. O aumento na concentração do cálcio via 
administração de Vitamina D3, faz com que o processo de maturação seja 
acelerado, melhorando a maciez da carne (Moura et al., 1996). 

A suplementação de vitamina E pré-abate de animais de corte, 
permitem um aumento no tempo de prateleira dos cortes, devido a ação anti-
oxidante dos tocoferois, a forma natural da vitamina E. Segundo Andriguetto 
et al. (1993), fenos, silagens, e dietas baseadas em grãos, possuem baixa 
quantidade de alfa-tocoferol, sendo a administração injetável deste elemento 
uma alternativa para animais produzidos em confinamento. 

Procuro-se avaliar neste trabalho, o efeito das vitaminas A, D3 e E 
injetável sobre as características sensoriais da carne de bovinos Nelore x 
Charolês.  
 

Materiais e métodos  
 

O trabalho foi realizado no confinamento da Fazenda Araucária, 
localizada no município de Luiziana – PR e no Laborató rio de Análise de 
Produtos de Origem Animal da Universidade Estadual de Londrina. Foram 
utilizados 38 bovinos inteiros, com peso médio de 330 kg, que foram 
confinados durante todo o período experimental, e distribuídos 
aleatoriamente em quatro tratamentos: T1 (aplicação subcutânea de 10 mL 
de solução fisiológica), T2 (Aplicação subcutânea de 5 mL de produto 
comercial ADE Injetável Emulsificável Pfizer®), T3 (aplicação subcutânea de 
10 mL do produto comercial ADE Injetável Emulsificável Pfizer®), T4 
(aplicação subcutânea de 15 mL do produto comercial ADE Injetável 
Emulsificável Pfizer®), com 10, 8, 9 e 11 animais respectivamente em cada 
tratamento, sendo a aplicação dos produtos apenas uma vez, 56 dias antes 
do abate. 

A análise sensorial foi realizada por um painel composto por 10 
provadores treinados. Utilizou-se uma escala estruturada numérica de um a 
nove pontos (um extremamente aceitável e nove extremamente inaceitável) 
para o parâmetro de aceitabilidade global da amostra; para o odor e 
suculência da amostra as escalas foram de um a cinco (odor: um 
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extremamente intenso e cinco nenhum; suculência: um nenhuma e cinco 
alta); para o parâmetro maciez a escala foi de um a sete (um muito dura e 
sete muito macia). As amostras foram preparadas em forno pré-aquecido a 
180oC e assadas até atingirem a temperatura interna de 72oC.  Os 
provadores receberam para a avaliação quatro amostras, sendo uma de 
cada tratamento (ABNT, 1993). 

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  
 

Nenhum dos parâmetros avaliados (intensidade do odor, suculência, 
maciez e aceitabilidade global) foram afetados pelos tratamentos, como 
observado na Tabela 1.  
 
Tabela 1 - Médias observadas e desvios-padrão da análise sensorial através 
dos parâmetros intensidade do odor, suculência, maciez e aceitabilidade 
global da carne de bovinos submetidos à aplicação subcutânea de vitamina 
A, D3 e E, 56 dias antes do abate. 

Dose de 
vitamina 
AD3E (mL) 

Intensidade do 
odor 

Suculência Maciez 
Aceitabilidade 

global 

0 2,3 ± 0,67 3,1 ± 0,87 4,1 ± 1,45 5,9 ± 1,45 

5 2,5 ± 1,18 3,4 ± 0,84 3,9 ± 1,45 5,9 ± 1,37 

10 2,3 ± 0,95 3,2 ± 1,13 3,8 ± 1,81 5,2 ± 1,93 

15 2,0 ± 0,66 3,3 ± 1,16 3,9 ± 1,52 6,0 ± 1,83 

Regressão NS NS NS NS 

CV (%) 39,25 31,19 39,90 28,90 
NS- não significativo (P>0,05); CV- coeficiente de variação. 

 
 Em médias, a carne dos bovinos avaliados foi considerada com 
intensidade de odor e suculência mediana, muito macia e com boa aceitação 
global.   

O fato de nenhum dos quatro parâmetros terem sido influenciados 
pelas dosagens de vitaminas pode ser um fator positivo, visto que as 
características sensoriais da carne foram mantidas. 
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Conclusões  
 

A administração das vitaminas A, D3 e E não interferiu nas 
características sensoriais analisadas, sendo que as características 
organolépticas da carne foram mantidas. 
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