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Resumo: O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito da administração subcutânea de diferentes 

dosagens das vitaminas A, D3, E na estabilidade da cor da carne bovina. As dosagens utilizadas foram: 0, 

5, 10 e 15 mL; e os parâmetros de cor avaliados foram: L*, a*, b*, croma e tonalidade.  A análise 

estatística demonstrou haver uma variação linear (P<0,05) para as variáveis: L*, a* e croma; sendo que o 

valor das três variáveis diminuiu com o aumento da dosagem das vitaminas A, D3, E caracterizando uma 

carne mais escura, com menor intensidade da cor vermelha e menor saturação. As variáveis b* e 

tonalidade não foram influenciadas pelos tratamentos. 
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Influence of subcutaneous administration of vitamins A, D3, E in the bovine meat colour 

 

Abstract: The aim of this study was to evaluate the effect of subcutaneous administration of different 

doses of vitamins A, D3, E on color stability of beef meat. The dosages used were 0, 5, 10 and 15 mL, 

and color parameters evaluated were: L*, a*, b*, chroma and hue. Statistical analysis demonstrated a 

linear variation (P<0.05) for the variables L*, a* and chroma, and the value of these three variables 

decreased as vitamins A, D3, E dosage increased; characterizing a darker meat, with lower red color  

intensity and less saturation. The variables b* and hue were not affected by treatments. 
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Introdução 

A decisão de compra da carne é influenciada pela cor mais do que qualquer outro fator de 

qualidade, porque os consumidores associam a coloração como um indicador de frescor e salubridade 

(Mancini & Hunt, 2005). 

Visando melhorar a aceitabilidade da carne bovina, várias técnicas podem ser utilizadas para 

melhorar a qualidade e cor do produto final, como por exemplo a administração subcutânea das 

vitaminas A, D3 e E. 

Wang et al (2007) enfatizam que  a vitamina A é uma das mais importantes vitaminas 

lipossolúveis necessárias para ruminantes. Montgomery et al. (2000) afirmam que o uso de vitamina D3 

disponibiliza cálcio suficiente para ativar as proteases dependentes de cálcio (μ- e m-calpaínas) e acelera 

o processo de amaciamento da carne, e consequentemente diminui o período de maturação da carne, 

gerando uma economia para a indústria. E, por fim, o fornecimento de vitamina E, aumenta a 

durabilidade dos produtos cárneos, visto que é um potente antioxidante que evita a oxidação do lipídeo e 

da mioglobina (Faustman et al., 1989).  

O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do uso das vitaminas A, D3, E na cor da carne 

bovina, bem como a influência das diferentes dosagens administradas. 

 

Material e Métodos 

O trabalho foi realizado no confinamento da Fazenda Araucária, localizada no município de 

Luiziana – PR. 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 
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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
®
; 

-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
®
; 

A aplicação dos produtos supracitados foi realizada apenas uma vez, coincidindo com o dia da 

primeira pesagem dos animais. 

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 direita 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.  

A cor foi analisada através do aparelho colorímetro portátil (Konica Minolta, Color reader CR10) 

para avaliação dos componentes L* (luminosidade), a* (componente vermelho-verde) e b* (componente 

amarelo-azul) pelo sistema CIELAB. Os valores de a* e b* foram utilizados para calcular o croma e a 

tonalidade da carne, em cada amostra mediu-se a cor em três pontos distintos. 

A análise estatística dos resultados obtidos foi realizada com a utilização do programa estatístico 

SAEG; os resultados foram submetidos à análise de variância com derivação dos polinômios e as médias 

foram comparadas pelo teste de Duncan para o fator dose de vitaminas A, D3 e E. 

 

Resultados e Discussão 

Na Tabela 1 e na Figura 1 encontram-se os valores médios e desvio padrão de L*, a*, b*, croma e 

tonalidade da carne bovina com a administração de diferentes doses de A, D3, E. Com a administração 

das vitaminas A, D3, E para bovinos houve uma variação linear (P<0,05) dos parâmetros L*, a* e croma. 

O valor de b* e a tonalidade da carne dos bovinos não foram influenciados pelos tratamentos. 

O valor de L* diminuiu com o aumento das dosagens de A, D3, E, ou seja, a carne bovina ficou 

escura. Segundo Cheah et al. (1995) a vitamina E, pela sua ação antioxidante, mantem a integridade das 

membranas celulares, proporcionando melhor capacidade de retenção de água. Quando a água fica 

armazenada dentro das células musculares, a luz incidida é absorvida, diminuindo a sua refração, o que 

faz com a coloração fique mais escura.  

O valor de a* diminuiu linearmente com o aumento das dosagens de vitamina A, D3, E, indicando 

menor intensidade da cor vermelha. A vitamina E retarda a conversão da mioglobina e da oximioglobina 

em metamioglobina, que possui uma coloração marrom. Resultados semelhantes foram verificados por 

Eikelenboom et al. (2000) que atribuíram a diminuição do valor de a*, como conseqüência  da 

suplementação dos bovinos com vitamina E, à baixa oxigenação da carne. 

O valor de croma da carne bovina decresceu linearmente, acompanhando a variação de a*. Estes 

resultados mostram que administração A, D3, E diminuiu a saturação da carne dos bovinos. 

 

Tabela 1 Modificações na cor da carne bovina pela influência da administração de diferentes doses de A, 

D3, E.  

Dose vit ADE 

(mL) 

L* a* b* Croma Tonalidade 

0 39,27 ± 2,84 15,13 ± 1,82 10,41 ± 1,94  18,41 ± 2,26 34,34 ± 4,55 

5 38,15 ± 2,92 14,31 ± 2,22 9,82 ± 2,26 17,43 ± 2,76 34,21 ± 5,48 

10 39,13 ± 3,03 14,88 ± 2,33 10,51 ± 2,22 18,27 ± 2,87 35,04 ± 4,89 

15 37,89 ± 2,67 13,74 ± 2,20 9,65 ± 1,91 16,86 ± 2,46 35,07 ± 5,60 

CV (%) 7,39 14,78 20,50 14,54 14,85 

Regressão Linear Linear NS Linear NS 
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CV =coeficiente de variação; NS = não significativo. 

 

 
Figura 1 Valores de L*, a* e croma da carne bovina sob efeito de diferentes doses de vitaminas A, D3, E. 
 

Conclusões 

A carne bovina sob efeito da administração crescente das vitaminas A, D3, E apresentou-se mais 

escura, menos saturada e com menor intensidade da cor vermelha. 
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