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Introdução 
O consumo de carne suína tem boas 

perspectivas para melhorar sua participação no 
cardápio da população brasileira. São visíveis os 
esforços na melhora da produtividade, na 
redução do teor de gordura do produto, nos 
programas consistentes de marketing e nos 
esforços para a organização da comercialização. 
Quanto ao teor de gordura a Suinocultura 
alcançou excelentes avanços, principalmente na 
área de genética e nutrição, que diminuíram de 
forma consistente os níveis de gordura 
intramuscular e de espessura de toucinho [3].

A qualidade da carne suína é consequência 
de fatores ambientais e genéticos juntos. 
Textura, cor, sabor, suculência e aroma são 
características influenciadas pelo processo 
bioquímico que acontece durante a conversão 
do músculo em carne [4].

A falta de informação qualificada amplia as 
distorções a cerca da preferência do 
consumidor, abrindo espaço para inferir-se que 
o baixo consumo pode estar atrelado a 
preconceitos e a falta de informação qualificada 
e acessível, sobre a qualidade da carne suína. 
Diante do visto, A pesquisa buscou através de 
uma análise do mercado consumidor da carne 
suína, explicação para entender se a resistência 
da sociedade é devida a problemas meramente 
culturais, em que se acredita que o suíno é um 
animal sujo, ou se o consumo reduzido é reflexo 
da forma e das condições de higiene de 
apresentação do produto.

Este trabalho teve como objetivo principal 
analisar as formas e procedimentos de 
comercialização e diagnosticar a percepção dos 
comerciantes e consumidores sobre a carne 
suína, bem como, registrar as condições de 
higiene e organização utilizadas no comércio da 
carne suína nos município de Jupi e Jucati-PE, 
microrregião de Garanhuns, e levantar os 
principais pontos de aceitação e ou rejeição da 
carne suína.

Materiais e Métodos
O trabalho foi dividido em duas etapas, uma 

referente ao período de agosto a dezembro de 
2008 e a outra de janeiro a junho de 2009. 

Sendo esta, realizada em feiras livres e 
mercados públicos localizados dos municípios 
de Jupi e Jucati.

A primeira etapa foi concluída com sucesso 
e consistiu de pesquisas de revisão bibliográfica
e adaptação dos  questionários e roteiros para 
entrevistas, assim como de visitas aos
municípios analisados.

Os questionários e roteiro para as entrevistas 
foram elaborados com base nas revisões 
bibliográficas e nos objetivos propostos no 
projeto de pesquisa, constando de 14 questões 
abertas e fechadas. 

Para a realização das visitas e pesquisas 
voltadas aos municípios, foi observado o perfil 
da suinocultura e comercialização de carne 
suína. Foi também realizada uma pesquisa no 
sítio do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística para obtenção do número de 
habitantes por município e, com base nesse 
dado pudesse ser estipulado o tamanho da 
amostra (número de pessoas entrevistadas) de 
maneira que essa amostra fosse, de fato, 
significativa para as posteriores análises 
estatísticas.

O cálculo do tamanho da amostra foi 
determinado de forma aleatória simples e para 
cada município foi determinado um número de 
elementos casual de forma representativa, 
resultando em uma amostra de 78 entrevistados
(40 em Jupi e 38 em Jucati).

Com a conclusão da primeira etapa, o 
segundo passo foi a realização da pesquisa de 
campo nos municípios listados neste trabalho.

Foram utilizadas na coleta de dados, 
questionários, entrevistas semi-estruturadas e 
observações dos pesquisadores. Foram 
coletados dados primários como: tipos de abate 
e medidas de higiene; tipos estabelecimentos de 
comercialização da carne suína; método de
conservação da carne; e entrevista junto aos 
consumidores e comerciantes.

A partir dos dados primários puderam-se
obter dados secundários como o diagnóstico do
comércio de carnes e dos comerciantes, e 
identificação da aplicação dos procedimentos de 
higiene e comercialização da carne.
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Os dados foram coletados nos meses de 
fevereiro a março de 2009. Antes de realizar as
entrevistas, o público alvo recebia explicações 
sobre a pesquisa, orientação para preenchimento 
do questionário e as condições de participação, 
além da solicitação do consentimento para 
participação na pesquisa.

Para a coleta das informações tomou-se 
máximo cuidado para não prejudicar a 
fidedignidade e interpretação dos dados, 
posicionando-se o pesquisador em pontos 
estratégicos das feiras livres e mercados 
públicos, evitando a permanência apenas nas 
bancas de vendas de carnes, mas localizando-se 
na entrada, saída, próximo ao comércio de 
frutas, verduras e carnes.

No questionário os indivíduos responderam 
questões de ordem pessoal, sobre o perfil do 
consumo e da comercialização da carne suína. 

Após a conclusão das entrevistas, estas 
foram digitadas e formatadas.  Os dados foram 
tabulados e analisados por estatística descritiva 
simples no programa Microsoft Windows Excel 
2007 e as informações obtidas foram 
confrontadas com a literatura consultada.

Resultados
Ao se fazer a pergunta “Você consome 

algum tipo de carne?”, observou-se que a 
maioria respostas foram positivas em ambos os 
municípios. Quanto a preferência em Jupi 50% 
afirmaram preferir carne bovina; 22,5% a de 
frango, 10% a suína e apenas 7,5% a de peixe. 
Os 10% restantes afirmaram não ter preferência 
por algum tipo de carne.

Em Jucati a preferência pela carne bovina a 
mantém em primeiro lugar (59,46%); a de 
frango ocupa o segundo lugar com 21,63% e em
terceira posição a de suínos com 8,11%.

Quanto a pergunta “Você consome carne de 
porco in natura?”, em ambos os municípios 
observou-se aceitação. Em Jupi 67,5%
consumem a carne e apenas 32,5% não
consomem a carne nessa forma. No município 
de Jucati essa tendência se repete, porém em um 
percentual menor: 58% consumem sob a forma
in natura e 42% não consumem.

Observou-se ainda que o principal local de 
aquisição da carne no município de Jupi é o 
mercado publico com 42,5% seguido das feiras 
livres com 30%. Já em Jucati os principais 
pontos de aquisição são as feiras livres com 
36,84%, seguido de criações próprias com 
13,16%.

A diferença observada entre os municípios 
analisados, é que em Jupi a carne é 
comercializada também dentro do mercado 
público, já em Jucati a maior parte da 
comercialização é na feira livre (Imagens 1 e 2) 
ou proveniente de abate doméstico. Embora em 

Jupi haja a utilização do mercado publico este
não atende à normatização para a 
comercialização de carnes conforme disposto no 
Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária 
de Produtos de Origem Animal - RIISPOA [1].

Ainda é comum se pensar no suíno como 
“porco”, ou seja, como um animal dado a toda 
sorte de imundície. A falta de higiene do 
ambiente que gera a sujeira apresentada no 
corpo do animal é condição imposta pelo 
homem em razão de ignorância e do 
desconhecimento dos princípios sanitários 
necessários nessa cultura. Confinado e mantido 
em condições precárias de higiene, cria-se 
condições para a produção e desenvolvimento 
de microrganismos patogênicos que atacam o 
animal, diminuindo a resistência natural do 
organismo [5]. Isso demonstra a necessidade de 
um acompanhamento do manejo sanitário da
Suinocultura local.

Quando questionados quanto ao consumo da 
carne suína no momento em que se encontram 
doentes, observou-se que a rejeição é bastante 
alta. Poucos são os que “se arriscam” a 
consumir a carne, que, como eles mesmos 
dizem, “é carregada” ou “reimosa”. Em ambos 
os municípios os resultados foram semelhantes: 
em Jupi 82,4% dizem não consumir a carne 
quando doentes e apenas 17,5% a consomem 
nestas condições. Em Jucati, 71% não 
consomem contra 29% que a consomem quando 
enfermos.

Para a avaliação das condições da 
comercialização, foram realizadas entrevistas 
com quatro comerciantes de cada município 
totalizando oito estabelecimentos, além das
observações feitas pelos próprios pesquisadores. 
Nas entrevistas os comerciantes informaram que 
a carne comercializada era proveniente de 
animais adquiridos de terceiros, e abatidos no 
fundo do quintal ou abatedouros do município 
(não exclusivos para suínos). Os comerciantes 
informam que o único cuidado que tomam antes 
do abate, diz respeito à dieta hídrica, pois não se 
tomando este cuidado a qualidade da carne pode 
ser prejudicada.

A forma de insensibilização ainda é 
realizada através da marreta com pancada na 
cabeça do animal. Informaram ainda que o 
transporte da carne do local de abate até o ponto 
de venda era em carros próprios e ou carros da 
Prefeitura, mas este não possui sistema de 
resfriamento (Imagem 3).

Quanto a higienização do local e dos
utensílios utilizados no abate, os comerciantes 
do município de Jupi informaram utilizar a água 
que é fornecida pela Companhia Pernambucana 
de Saneamento - COMPESA e o principal tipo 
de reservatório mais comum é o tanque ou caixa 
d’água, já em Jucati a fonte de água utilizada 



são os barreiros, reservatórios que armazenam 
água da chuva. 

Observou-se que, tanto em Jupi quanto em 
Jucati, as condições básicas de higiene do
vendedor e do tratamento dado à carne são 
péssimas. Os comerciantes (100%) contrariando 
o que dispõe o RIISPOA [1] não utilizam 
uniforme na área de comercialização. A 
utilização de boné ou proteção dos cabelos não 
são obedecidas, assim como a higienização 
adequada das unhas e das mãos. 

Constatou-se que os comerciantes também 
descumprem as orientações quando usam 
adornos e se alimentam no ponto de venda. 
Outro problema sério é o fato de a mesma 
pessoa que manuseia a carne ser a mesma que 
manipula o dinheiro. Resultados semelhantes 
foram obtidos em pesquisa realizada nas feiras 
livres dos municípios de Bananeiras e Solânea, 
na Paraíba [2]. 

A presença de animais domésticos no 
mercado municipal de carnes em Jupi e na feira 
livre de Jucati é constante. Cachorros se 
alimentam dos restos das carnes e ossos no 
mesmo local em que as carnes são 
comercializadas. Além disso, as carnes ficam 
expostas em tarimbas sem qualquer tipo de 
refrigeração, ficando todo tempo ao “ar livre” 
sendo tocadas pela maioria das pessoas que 
passam por estes estabelecimentos. Percebeu-se 
ainda, especificamente em Jucati, a exposição e 
venda de carne suína em bancos de madeira. 
Este tipo de material apresenta poros que são 
fontes de contaminação para a carne, 
contrariando mais uma vez o que está posto na 
legislação vigente [1].

Apesar do preconceito sofrido pela carne 
observou-se boa aceitabilidade da carne suína 
nos municípios avaliados e a comercialização 
pode estar sendo prejudicada pela falta de 
informação e por questões culturais dos 
entrevistados. 

O maior problema é a forma depreciativa 
com que a carne é apresentada a população. 
Para tanto, é necessária a realização de 
programas de treinamento aos comerciantes, de 
forma a capacitá-los quanto às técnicas de
higienização do local de trabalho, de higiene 
pessoal e do produto comercializado.
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Imagem 3. Visão interna do transporte  (carroça) da 
carne.

Imagem 1. Vista geral da feira livre em Jucati-PE.

Imagem 2. Vista do mercado público (presença de
                    Animal) em Jupi-PE.


