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Introdução

Há muitos anos a suinocultura vem mostrando seu 
potencial de evolução no mundo, podendo ser 
percebido na genética, com produção de animal 
produtores de carne de alta qualidade, na nutrição,
pelos diversos avanços em formulações de rações, que 
atendem hoje o tipo material genético disponível no 
mercado, nas instalações, ambiência e sanidade.

No Brasil, a heterogeneidade da forma da criação de 
suínos é ainda uma preocupação para a indústria 
suinícola, bastante tecnificada nas regiões Sul e 
Sudeste, porém rústica no Norte e Nordeste do País, 
cujos estabelecimentos agropecuários produzem para 
subsistência familiar, os quais são apontados de 
impedir a melhoria da atividade na região.

[1] consideram que se a atividade for explorada em 
seu potencial dentro das condições regionais, com 
melhorias no sistema de criação, assistência técnica e 
informação aos criadores poderia deixar de ser apenas 
uma atividade de subsistência e passar a gerar maiores 
rendas para as famílias produtoras.

Diante deste contexto, objetivou-se avaliar a 
importância da atividade da suinocultura nos criatórios 
das regiões Metropolitana do Recife e Zona da Mata de 
Pernambuco. 

Material e métodos

O trabalho foi realizado através de visitas “in loco” 
aos criatórios de suínos distribuídos pelos municípios 
de Abreu e Lima, Olinda, Paulista, Jaboatão dos 
Guararapes, Recife (pertencentes à Região 
Metropolitana do Recife), Carpina, Paudalho, Vitória 
de Santo Antão, Lagoa do Carro, Lagoa do Itaenga, 
Goiana, Itambé, Palmares (pertencentes à Região 
Agreste) do Estado de Pernambuco. Estes municípios 
foram selecionados com base no efetivo de suínos por 
município disponível por [2]. O critério adotado para 
escolha dos criatórios foi a presença de pelo menos 
uma cabeça suína. 

O trabalho foi conduzido por professores e alunos do 
Departamento de Zootecnia da Universidade Federal 

Rural de Pernambuco. As informações foram coletadas 
com auxílio de questionários estruturados com as seguintes 
perguntas:
Qual o tamanho das propriedades?
Que tipo de animais era criado além dos suínos pelos 
produtores?
Qual a importância da criação dos suínos em relação aos 
demais animais para geração de renda? 
Que tipo de sistema de criação era adotado pelos 
produtores para criação dos suínos?
Qual o fase produtiva dos animais?
Bem como, outras informações como o número total de 
animais (suínos). 

Os dados foram organizados em planilhas do Excel e 
avaliados por meio da estatística descritiva qualitativa 
(distribuição de freqüência) pelo programa [3].

Resultados e Discussão

Observou-se que a maior parte dos produtores 
entrevistados usufrui a atividade da suinocultura para 
geração de renda familiar, são pessoas desempregadas e 
que aproveitam os pequenos espaços de suas residências, 
criando os animais sem o mínimo de tecnologia moderna 
disponibilizada na suinocultura atual. 

Na tabela 1, encontram-se o número de propriedades e 
de animais distribuídos por municípios na região 
Metropolitana do Recife, onde pôde ser observado, que a 
maior parte da produção concentra-se apenas em duas 
propriedades localizadas no município de Abreu e Lima. 

Estas propriedades são responsáveis pelo abastecimento 
de carne suína nos municípios da região as quais 
pertencem, e outras do Estado. Embora, na região da Zona 
da Mata o número de municípios e propriedades tenham 
sido maior, o efetivo de suínos foi baixo (2739 cabeças 
suínas) pelo fato dos produtores nesta região criarem os 
animais apenas para subsistência familiar.

A criação de suínos, mesmo com as grandes dificuldades 
enfrentadas pelos produtores, é extremamente importante 
para as duas regiões que têm a atividade em primeira ordem 
de importância, ou seja, a maior parte da renda dos 



produtores provém dos suínos. Na Zona da Mata, das 
90 propriedades avaliadas 36,7% possuem a 
suinocultura com uma atividade de primeira ordem e 
31,1% responderam que a mesma é a única atividade 
que gera renda para o produtor. Na região 
Metropolitana, das 43 propriedades, a maioria (69,8%) 
também possui a atividade como única fonte de renda.

Além dos grandes problemas encontrados no manejo 
alimentar a base de restos alimentares, os dejetos 
constituem um dos fatores que deve ser encarado com 
muita seriedade na região, porque grande parte destes 
estão sendo lançados a céu-aberto, agredindo o meio 
ambiente e a saúde humana. Isso pode ser observados 
nos trabalhos [4, 5] os quais mostram o destino dos 
dejetos suínos dos criatórios de Pernambuco. [4] 
encontraram o mesmo problema na suinocultura do 
Estado da Paraíba. 

O manejo inadequado dos dejetos é uma 
conseqüência do sistema de criação, observando que 
tanto na região Metropolitana (72,1%) como Zona da 
Mata (92,2%) o sistema intensivo predominou. Além 
disso, nas duas regiões, os produtores criam os suínos 
em ciclo completo, que é caracterizado pela presença 
de machos e fêmeas reprodutores e outras categorias 
em diferentes idades, levando a uma produção 
acentuada de dejetos quando comparado com os 
demais ciclos produtivos. Em ambas as regiões, houve 
um grande percentual de propriedades com o tamanho 
variando de 0-1 hectares (74,42% Metropolitana e 
51,11% Zona da Mata). A outra atividade 

predominante nos criatórios que não possuem a 
suinocultura como única atividade foi a avicultura 
(Metropolitana 42,2% e Zona da Mata 34,88%), 
principalmente nas criações cuja ordem de importância 
dos suínos foi primeira (tabela 2). 
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Tabela 1. Distribuição das propriedades e animais por municípios na região Metropolitana do Recife e Zona da Mata de 
Pernambuco.
Municípios Nº de Propriedades Nº de Animais

Região Metropolitana
Abreu e Lima 2 6227
Jaboatão dos Guararapes 2 507
Olinda 3 247
Paulista 13 280
Recife 23 398
Total 43 7659
Carpina 1 206
Glória de Goitá 14 323
Goiana 19 505
Itambé 4 34
Lagoa do Carro 14 240
Lagoa do Itaenga 13 162
Paudalho 15 480
Vitória de Santo Antão 10 405
Total 90 2739



Tabela 2. Porcentagem da presença de outros animais de produção, intensidade do sistema de criação de suínos, tipo de 
ciclo produtivo e tamanho das propriedades de acordo com a ordem da atividade da suinocultura nos 
criatórios de suínos nas regiões Zona da Mata

Zona da Mata (n=90) Região Metropolitana do Recife (n=43)
Único 1° 2° 3° Total Único 1° 2° 3° Total

Presença de outros animais (%)
Bovinos - 44,19 32,56 23,26 17,78 - 50,00 50,00 0,00 4,65
Ovinos - 80,00 0,00 20,00 5,56 - 100,00 0,00 0,00 2,33
Caprinos - 45,45 36,36 18,18 12,22 - 66,67 0,00 33,33 6,98
Aves - 57,89 26,32 15,79 42,22 - 73,33 20,00 6,67 34,88
Intensidade do sistema de criação de suínos (%)
Intensivo 30,12 36,14 21,69 12,05 92,22 22,58 67,74 9,68 0,00 72,09
S. Intensivo 20,00 60,00 0,00 20,00 5,56 16,67 75,00 0,00 8,33 27,91
Extensivo 100,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tipo de ciclo produtivo (%)
Completo 18,60 41,86 25,58 13,95 47,78 25,00 75,00 0,00 0,00 55,81
Crescimento 44,44 55,56 0,00 0,00 10,00 66,67 33,33 0,00 0,00 6,98
Terminação 42,11 26,32 18,42 13,16 42,22 6,25 68,75 18,75 6,25 37,21
Tamanho das propriedades (%)
0-1 ha 39,13 41,30 13,04 6,52 51,11 28,13 65,63 3,13 3,13 74,42
1,1-10 ha 28,57 39,29 25,00 7,14 31,11 0,00 87,50 12,50 0,00 18,60
>10 ha 18,18 9,09 27,27 45,45 12,22 0,00 66,67 0,00 33,33 6,98


