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Introdução
     Não se pode negar que no passado o suíno 
era relacionado a algo sujo ou impuro. O 
principal motivo baseava-se na característica 
fisiológica destes animais de banharem-se na 
lama, buscando a redução da temperatura 
corporal em épocas de alta temperatura 
ambiental. Hoje, porém, a realidade da 
suinocultura é outra, uma vez que as criações 
são realizadas em instalações de alto padrão 
tecnológico, onde se busca atender às rígidas 
exigências das linhagens modernas. É 
necessário considerar que o suíno hoje criado 
comercialmente é oriundo de contínua seleção 
genética a qual visa a melhoria de características 
de carcaça e de conversão alimentar, que na 
realidade tornaram os animais mais sensíveis a 
variações ambientais. Porém, para que seja 
viável economicamente, a produção comercial 
das linhagens modernas requer elevado padrão 
tecnológico que propicie aos animais as 
melhores condições de conforto térmico, 
higiene, condições sanitárias e nutricionais [2].
     A carne suína é uma carne branca, magra, 
com teor menor de gordura e calorias do que 
muitas outras e muitos cortes têm menos 
gordura do que coxas de frango sem pele. Em 
comparação às outras carnes, a carne de lombo
suíno é mais magra do que a carne de coxas de 
frango sem pele e tão magra quanto peito de 
frango sem pele, com 4 g de gordura por porção 
de 85 g. Bifes de pernil suíno são uma opção de 
carne magra (6 a 8 g de gordura por porção de 
85 g). O lombo suíno tem, inclusive, menos 
calorias do que o filé mignon, considerado por 
muitos um exemplo de carne magra. A maior 
parte dos cortes de carne suína contém menos 
que 200 calorias por porção de 85 g [5].
     O objetivo do presente trabalho foi analisar 
as formas e procedimentos de comercialização e 
diagnosticar a percepção dos comerciantes e 
consumidores sobre a carne suína dos 
municípios de Capoeiras e Lagoa do Ouro.
                                                              

Materiais e Métodos
Materiais e Métodos

A pesquisa foi desenvolvida em feiras livres 
e mercados públicos dos municípios de
Capoeiras e Lagoa do ouro, de agosto de 2008 a 
junho de 2009, com comerciantes e 
consumidores.
     Para calcular o tamanho da amostra 
considerou-se a população dos dois municípios 
optando-se por uma amostragem aleatória 
simples, em que para cada município foi 
considerado um número de elementos casual de 
forma representativa, resultando em uma 
amostra total de 110 consumidores, além dos 
comerciantes.
     Através do sítio do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística foram feitas pesquisas 
sobre as cidades para obtenção de dados como, 
população, renda, comércio e nível de instrução. 
     As aplicações dos questionários foram feitas 
aleatoriamente em diversos pontos das feiras 
livres e mercados para consumidores de 
diferentes classes sociais. Antes de realizar as 
entrevistas, o público recebia explicações sobre 
a pesquisa, orientação para preenchimento do 
questionário e as condições de participação, 
além da solicitação do consentimento de acordo 
com o que determina a Resolução 196/96 do 
Conselho Nacional de Saúde solicitando o 
Termo de Consentimento e Livre Esclarecido 
dos Indivíduos [2]. 
     Para não fazer coleta de amostra tendenciosa, 
os pesquisadores posicionaram-se em pontos 
estratégicos de modo a evitar a permanência 
apenas nas bancas de vendas de carnes, mas 
localizando-se na entrada, saída, próximo ao 
comércio de frutas e verduras e de carnes da 
feira.
     Nas entrevistas aos comerciantes foram 
coletados dados como: tipos de abate e medidas 
de higiene, tipos de estabelecimentos de 
comercialização e métodos de conservação da 
carne suína; tipo de transporte utilizado para 
conduzir    a    carne     da      origem      até      o 

estabelecimento de venda e o tipo de água 
utilizada para higienização  do  local e
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dosutensílios utilizados no ponto varejista; além 
do diagnóstico dos mesmos e identificação da 
aplicação dos procedimentos de higiene e 
comercialização da carne conforme preconiza o
Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária 
de Produtos de Origem Animal – RIISPOA [1].
     Durante as entrevistas com os comerciantes, 
os pesquisadores observaram a higiene do 
comerciante e do local de comercialização, além 
de fazer registro fotográfico para servir de 
subsídio para uma análise mais detalhada.

Foram coletados dados primários como: tipos 
de abate e medidas de higiene; tipos de 
estabelecimentos de comercialização da carne 
suína; métodos de conservação da carne, entre 
outros. Os dados secundários foram: diagnóstico 
dos comerciantes da carne suína na região de 
abrangência; identificação da aplicação dos 
procedimentos de higiene e comercialização da 
carne.
     Após a conclusão das entrevistas, estas 
foram digitadas, formatadas, submetidas a uma 
análise descritiva simples utilizando-se o Excel 
2007 do Office (Microsoft) e as informações 
obtidas nesta pesquisa exploratória foram 
confrontadas com a literatura consultada. Após 
a finalização e análise os resultados serão 
apresentados às prefeituras a fim de muni-las de 
informações sobre a situação de 
comercialização das carnes na região avaliada.

Resultados e Discussão
     Segundo os comerciantes de carne suína, dos 
dois municípios a carne comercializada é 
adquirida de terceiros em que o animal é abatido
em abatedouros ou em fundo de quintal. A 
clandestinidade do abate atinge elevados 
percentuais podendo acarretar sérios problemas
à saúde pública e gravíssimos danos às
indústrias idôneas e organizadas.

As principais causas do abate clandestino 
estão relacionadas desde a falta de fiscalização 
(número reduzido de profissionais), falta de 
punição rígida aos infratores, sonegação de 
taxas e impostos, baixo custo operacional e 
reduzido investimento em instalações, facilidade 
de colocação do produto no mercado varejista 
local, desinformação do consumidor e poder 
sócio-econômico [4]. Além disso, o complexo 
teníase-cisticercose não faz parte do agravo de 
notificação compulsória no Nordeste, segundo 
pesquisa feita com a V Gerência Regional de 
Saúde em Garanhuns.
     Outro problema observado foi a maneira 
como a carne suína era transportada desde o 
local de abate até o local de venda. Observou-se 
que o transporte era feito de forma inadequada 
utilizando-se, principalmente, carroças movidas 
por tração animal, e os poucos que não 
utilizavam esse método, faziam uso de
carrocerias de carros próprios sem refrigeração.

     Perceberam-se no momento das entrevistas 
as péssimas condições de higiene tanto do local 
de venda quanto dos comerciantes. Os 
comerciantes das duas cidades não seguem as 
normas do RIISPOA [1], não adotando o uso de 
luvas, bata, botas, boné e ainda a mesma pessoa 
que manipula a carne manipula o dinheiro, além 
de falta de higiene pessoal (adoção de bigodes e 
costeletas, unhas sujas e grandes) (Figura 1). 
Alguns ainda utilizam bata, porém em completo 
estado de sujidade. Além do uso de adornos 
pessoais como relógios, correntes, pulseiras e 
muitos dos comerciantes têm o mau hábito de 
fumarem e se alimentarem nos locais de venda.    
     Em entrevistas aos consumidores, verificou-
se que todos os entrevistados consumiam algum 
tipo de carne. Dentre estes pesquisou-se o tipo 
de carne preferida. Em Capoeiras a carne bovina 
ocupa o primeiro lugar com 40%, enquanto que 
a suína está em 3º lugar com 14%. Em Lagoa do 
Ouro a carne bovina também tem a preferência 
com 47% e a suína ocupa o 2º lugar com 18% 
da preferência.
     Na observação dos consumidores sobre as 
condições de higiene do local de venda da carne 
(Figura 2) e das pessoas que manuseiam a carne 
em Capoeiras, 47% dos entrevistados considera
boa, 4% excelente, 23% regular, 15% ruim, 2% 
péssima e 9% não souberam avaliar. Resultados 
semelhantes foram encontrados em Lagoa do 
Ouro, onde 42% consideram boa, 23% regular, 
2% ruim, 10% péssima, 18% não souberam 
avaliar e 5% excelente.
     Quando questionados sobre o conhecimento 
de alguma doença causada pela carne suína a 
alguém próximo, 40% responderam que sim em 
Capoeiras enquanto em Lagoa do Ouro apenas 
23% responderam que sabiam de casos de 
pessoas doentes pelo consumo da carne suína, 
sendo a neurocisticercose a doença mais citada. 

A contaminação do homem pela tênia 
(doença popularmente conhecida como 
solitária) ocorre quando este ingere carne 
bovina ou suína, crua ou mal cozida, que 
contenha cisticercos (“pipoca” ou “canjica”), 
que são as larvas do parasita. Ao defecar em 
locais abertos o homem possibilita a dispersão 
dos ovos pelo ambiente. Ao serem expostas ao 
sol, as fezes secam, ponto em que os ovos da 
Taenia solium tornam-se mais leves que as 
partículas de pó e podem ser lançados a grandes 
distâncias pelo vento, provocando a 
contaminação de rios, plantações, lagoas, entre 
outros. Assim, essa água contaminada pode ser 
utilizada em criações de porcos, na irrigação de 
hortas, no consumo humano, provocando a 
proliferação da doença e a manutenção do 
Complexo Teníase/Cisticercose. Destes fatos 
emerge um inacreditável conceito: não é o porco 
que contamina o homem e sim, o homem é 
quem contamina o animal [3]. 



     Percebeu-se que a população tem acesso 
apenas a informações sobre a “criação de 
porcos” comumente observada na região, mas 
não têm a menor idéia que os suínos, em 
criações tecnificadas, são mantidos em total 
situação de higiene, alto nível de nutrição e 
sanidade. Quando questionados sobre a situação 
em que os animais são criados, 66% (Capoeiras) 
e 78% (Lagoa do Ouro) responderam saber, 
porém apresentaram a visão equivocada da atual 
suinocultura, pois a realizada a suinocultura 
praticada no local é, de fato, diferente e 
deturpada em relação às criações industriais. Os 
entrevistados afirmaram que o porco é criado 
em chiqueiros, na lama e que sua dieta é 
proveniente principalmente de restos de comida 
(lavagem), e que os produtores só criam suínos 
para aproveitar os restos de comida e ou 
subprodutos de culturas como é o caso do soro 
de leite.
     No que diz respeito à qualidade da carne 
suína, o sabor foi considerado como o principal 
fator de compra da carne com 65% em 
Capoeiras e 66% em Lagoa do Ouro. 
     A comercialização da carne é feita de 
maneira totalmente inadequada em ambos os 
municípios, completamente fora das normas do 
RIISPOA [1], sem um mínimo de higiene, sem 
qualquer tipo de refrigeração e ainda com 
presença de insetos e animais dentro do local de 
comercialização. A precária vigilância sanitária 
e a falta de cobrança por parte dos 
consumidores por um produto de melhor 
qualidade sanitária e melhor exposição e higiene
do local de venda contribuem para a 
manutenção desta realidade.
     Mesmo tendo qualidade nutricional e 
sanitária comprovada da carne suína ainda 
impera no Nordeste brasileiro algumas 
inverdades que dificultam o consumo, 
reforçadas pela situação de criação, abate e 
comercialização da carne atrelada, 
possivelmente, ao baixo nível de escolar dos 
entrevistados ou ao preconceito que é passado 
de geração em geração de que a carne suína é 
ofensiva à saúde (reimosa).
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Figura 1. Comerciante respondendo ao questionário na 
cidade de Capoeiras no momento que 
manipulava a carne.

Figura 2. Ponto de venda da carne destacando-se a presença 
de lixo e moto no local.


