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Projeto de Pesquisa Registrado – Informações Gerais  

 

1. Coordenador (a ): Priscila Furtado Campos 
(priscilacampos@ufrb.edu.br). 
 
Vice-Coordenador (a) : Tatiana Cristina da Rocha 

2. Título do projeto : Suplementação de creatina para suínos na fase pré-abate 

3. Código: 2020, processo 23007.009723/2018-47 

4. Data de aprovação: 06/06/2018 

5. Área de Conhecimento: CCAAB – Área 7 : Produção Animal 
 
6. Resumo 
 
Objetiva-se com o presente projeto avaliar o efeito da suplementação de 

creatina em dietas para suínos em terminação na fase pré-abate, sobre o 

desempenho, características de carcaça e qualidade da carne. Serão utilizados 

40 suínos machos castrados, híbridos comerciais com peso médio inicial de 95 

kg, distribuídos em delineamento experimental de blocos ao acaso, com 5 

tratamentos, 8 repetições e um animal por unidade experimental. As dietas 

experimentais, a base de milho, farelo de soja, vitaminas e minerais, serão 

formuladas para atender as exigências mínimas dos animais. Os animais 

passarão por um período de adaptação de dez dias, onde receberão a dieta 

comercial, a qual será utilizada como dieta referência para todos os 

tratamentos. Após o período de adaptação, o grupo controle continuará a 

receber a dieta basal sem nenhuma suplementação (T1). Os demais grupos 

passarão a receber a dieta comercial suplementada com três diferentes níveis 

de creatina (T2 - 15g/dia, T3 - 30g/dia, T4 -45g/dia e T5 - 60g/dia), durante os 

cinco dias que antecederão o abate. Para cada tratamento, a creatina será 

misturada em 0,5kg de ração para cada animal como forma de garantir a 
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ingestão do suplemento. Depois de consumido, os animais receberão o 

restante da ração controle comercial. Os suínos serão pesados no início e ao 

final do período experimental para determinar o ganho de peso diário (GPD), 

consumo de ração diário (CRD) e conversão alimentar (CA). Ao final do 

período experimental, todos os animais serão submetidos a jejum alimentar por 

12 horas, após o qual serão pesados e encaminhados para abate em 

Frigorífico Industrial. Serão obtidos os seguintes dados: peso da carcaça 

quente, espessura de toucinho, profundidade de músculo, porcentagem de 

carne na carcaça e rendimento de carcaça. Também serão realizadas medidas 

do comprimento da carcaça e área de olho de lombo. Será coletada uma 

amostra do músculo Longissimus dorsi de cada animal para posterior análise 

das características qualitativas da carne (pH, temperatura, perda por 

gotejamento, perda de água no descongelamento e cocção, cor e maciez 

objetiva). Os dados serão analisados pelo PROC GLM SAS. Serão submetidos 

ao teste de regressão e o nível de significância considerado será de 5% 
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8. Agência Financiadora: FAPESB 

 

10. Modalidade de financiamento: AUXILIO A PESQUISA 
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