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Introdução

O município de Olinda possui 9.675,7 hab/km² e 
encontra-se a uma distância de cerca de 5,8 km da 
capital Recife. Consagrada pela UNESCO "Patrimônio 
Cultural da Humanidade", Olinda é o berço da cultura 
brasileira [1]. 

Na área de saúde, a Prefeitura Municipal de Olinda 
coloca à disposição da comunidade uma rede formada 
por centros de saúde, serviços de pronto-atendimento, 
policlínicas, unidades de saúde da família, maternidade, 
centro de reabilitação e centro de vigilância ambiental, 
que oferecem serviços de atenção básica em diversas 
especialidades [2]. 

O Centro de Vigilância Ambiental de Olinda - O 
CEVAO dispõe de vários serviços para prevenção e
controle de fatores de riscos e agravos associados ao 
ambiente como: o controle de vetores, captura e 
remoção de pequenos e grandes animais, bem como a 
inspeção de criatórios urbanos (criação de animais 
domésticos de produção – bovinos, caprinos, ovinos, 
suínos e aves de subsistência).

A qualidade de vida das populações está 
diretamente ligada à qualidade do meio ambiente. 
Trabalhos anteriores indicam que a atividade de criar 
animais em ambiente urbano tem se tornado problema 
de saúde pública. Reconhece ainda, que a 
complexidade que envolve os criatórios urbanos exige 
que se conheçam os aspectos de saúde, sócio-
econômicos, culturais e ambientais das populações [3]. 

Apesar de não permitido por lei, é comum 
encontrar em bairros de Olinda criatórios urbanos,
geralmente em comunidades mais carentes sem os 
mínimos cuidados higiênicos e sanitários, trazendo 
imenso desconforto e risco à saúde da população. 

A localização espacial dos eventos em saúde 
tem papel destacado e vêm se tornando mais freqüente 
na literatura da área de saúde pública. Neste sentido o 
instrumento do georreferenciamento é uma ferramenta 
de trabalho importante, pois permite análises mais
complexas, integra dados de diferentes fontes e cria um 

banco de dados georreferenciado tornando possível a 
construção de mapas temáticos territorializado sobre os 
criatórios existentes neste município. Assim, subsidiam o 
planejamento das ações dos serviços de saúde e melhoram 
as condições da comunidade [4].

Atualmente, a Secretaria de Saúde do município de 
Olinda, particularmente a Vigilância Ambiental deu 
prioridade a um levantamento territorial dos criatórios 
urbanos do bairro de Jardim Fragoso, localizado do Distrito 
Sanitário II do município de Olinda.

Assim, com este trabalho objetivou-se descrever a 
naturalidade dos proprietários/responsáveis, o perfil 
familiar e dos criatórios urbanos e percepção dos 
proprietários sobre os criatórios.

Material e métodos

O trabalho foi realizado por meio de visitas de 
segunda a sexta-feira, das 14:00 as 17:00, juntamente com 
a equipe de Vigilância Ambiental do Distrito Sanitário II da 
Prefeitura de Olinda. As mesmas ocorreram a partir dos 
endereços dos criatórios urbanos fornecidos pelos agentes 
de Vigilância Ambiental e denúncias ocorridas durante a 
execução. 

Durante as visitas, iniciou-se o diagnóstico com base 
no diálogo com a comunidade e a aplicação de um 
questionário com variáveis sócio-econômicas, culturais,
territoriais e das populações (humana e animal). Cada 
criatório foi georreferenciado por meio do Sistema de 
Geoposicionamento Global (GPS) para análise espacial a 
partir de mapas temáticos (figura 1).

O trabalho agrupou problemas de saúde ambiental, 
por área geográfica, identificando os padrões de 
distribuição e comportamento, bem como seus 
determinantes. 

Neste trabalho percepção foi definida como sendo o 
conhecimento do mundo externo através dos sentidos. É 
apreender o mundo e interpretá-lo. É lhe dar um sentido e 
um significado [5].



Resultados e Discussão

Entre os proprietários/responsáveis pelos criatórios 
urbanos entrevistados, constatou-se que 73,7% 
possuem naturalidade de Pernambuco, em cidades 
como Garanhuns, Recife, Nazaré da Mata, Timbáuba, 
Glória do Goitá, Limoreiro, Setânea, Belo Jardim,
dentre outras, 10,5 % nasceram na Paraíba, 10,5% em 
Alagoas e 5,2% no Rio Grande do Norte (gráfico 1). 
As maiorias dos criadores vieram de áreas rurais, o que 
indica o crescimento desordenado da urbanização, fruto 
do êxodo rural das ultimas décadas que certamente
estas pessoas ainda permanecem a cultura e tradição do 
meio rural.

Em relação ao perfil familiar, a média por 
família foi de 4,4 pessoas, destas 52,4 % eram
mulheres e 47,6% homens (gráfico 2). De acordo com 
o número de residentes, 54,76% apresentavam grau de 
escolaridade, enquanto que 3,27% eram analfabetos e 
28,57% não foram informados. A quantidade de 
aposentados presentes nas famílias foi de 26,32% e 
73,68% não apresentava algum. A renda familiar, 
baseada no salário mínimo, foi observado que 47,37% 
não forneceram informação, 26,31% tinham entre 1 e 
1,5 salário, 21,05% até um salário e 5,26% entre 4 e 15 
salários. Os intervalos referentes à renda da família 
foram baseados a partir de dados colocados pela 
Associação Brasileira de Empresas e Pesquisas no que 
diz respeito a diferenciação de classes em A, B, C, D e 
E,  e adaptados para a demanda no projeto.  Na maioria 
das residências visitadas, o chefe da família realizava 
outra atividade além do criatório, o que coloca que as 
pessoas não viviam apenas do mesmo, tendo outra 
forma de sustento onde os criatórios eram utilizados 
como suplementação da alimentação e auxilio para as 
famílias. As residências apresentavam sala, cozinha, 
quarto e banheiro com pouca variação de tamanho, 
sendo revestidas de tijolo/taipa.  

Quando verificada a freqüência por faixa etária, em 
mulheres, observaram-se diferenciações: quando 
comparadas em relação ao intervalo de 0 - 12 anos as 
demais foram 2,0; 4,6 e 1,4 vezes maiores 
respectivamente. Quanto às homens foram observadas 
as seguintes diferenças: comparadas em relação ao 
intervalo de 0 - 12 anos as demais foram 1,6; 2,4 e 1,4 
vezes maiores respectivamente. No que diz respeito a 
faixa etária de 19 – 59 anos houve um predomínio de 
1,74 para o sexo feminino (gráfico 3).

A freqüência relativa da população animal 
encontrada foi 72,8% criavam galinhas, 20,5% 
caprinos, 3,29% bovinos e 3,29% eqüinos (gráfico 4). 
Durante a pesquisa observou-se que de um modo gera 
as mulheres são que mais lidam diretamente com as
criações principalmente de animais de pequeno porte 
como galinhas e suínos. Quando relacionamos o total 
dos criadores com a espécie animal constatou-se que 
5,26% criavam só bovinos, 63,15% só aves, 15,78% só 
eqüinos, 5,26% caprinos e galinhas, 5,26% bovinos e 

galinhas e 5,26% eqüinos e galinhas.

Considerando a ocupação do solo urbano, a maioria dos 
criatórios, 84,7% localizava-se no fundo de quintal das 
residências, 10,5% se encontravam em terreno baldio e 
5,26% em vias públicas (gráfico 5).

A criação, em geral, representou um meio de 
sobrevivência para as famílias, porém vale salientar que os 
criadores gostam dessa atividade, fazendo parte de seu 
cotidiano. Em relação aos benefícios econômicos gerados 
pelos criatórios, ficou evidenciado que 84,2% usam da 
criação para alimentação da família e 15,8% geram menos
que 1 salário mínimo (gráfico 6). Caracterizando assim essa 
atividade como um complemento alimentar para os 
familiares já que a criação de aves leva um destaque 
significativo.

A percepção dos proprietários/responsáveis 
apresentou-se com 89,4% afirmando que não identificam 
sua criação como problema e apenas 10,5% assim o 
reconhecem (gráfico 7).
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Gráfico 1. Freqüência de criatórios urbanos, no município de Olinda-
bairro Jardim Fragoso, Segundo a naturalidade dos proprietários/ 
responsáveis



Gráfico 2.  Freqüência do numero de residentes, segundo o sexo, no 
bairro de Jardim Fragoso - Olinda/ PE.

Gráfico 3 Freqüência de homens e mulheres, segundo faixa etária
localizadas no Bairro de Jardim Fragoso, Olinda/PE.

Gráfico 4.  Freqüência absoluta e relativa da quantidade de animais 
existentes, segundo espécie.

Gráfico 5. Frequência referente a localização dos criatórios nas 
residências visitadas

Gráfico 6. Frequencia referente a renda adquirida pelos 
proprietários/responsáveis com os criatórios

Gráfico 7.  Freqüência referente a percepção dos criatórios urbanos como 
problema pelos proprietário/responsáveis

Figura 1. Mapa territorial dos criatórios urbanos dividido por bairro.




