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Introdução

Considera-se que a suinocultura é uma 
das atividades agropecuárias brasileiras que 
mais tem evoluído na área de genética, 
sanidade e nutrição nos últimos anos, porém,
existem aqueles criatórios de subsistência 
espalhados pelo Brasil utilizando formas 
rústicas para manter sua produção de suínos. 
Enquanto na região Sul e Sudeste a 
suinocultura praticada é altamente tecnificada
produzindo em alta escala, no Nordeste e Norte 
o perfil socioeconômico do produtor não 
permite investimentos na melhoria das 
instalações e manejos gerais, sendo uma das 
causas da baixa produtividade nessas regiões. 

Com os avanços genéticos e exigências 
do mercado consumidor e produtor, surgiram 
várias raças e linhagens com melhor perfil de 
produção de tecido magro e alta prolificidade,
levando a redução brusca no efetivo das raças 
e/ou ecótipos de suínos nativos a partir da 
década de sessenta, uma vez que estes animais 
em sua maioria são caracterizados como de 
baixa produtividade e do tipo banha. Devido à 
sua rusticidade, estes animais são preferidos 
pelos pequenos produtores que não dispõem de 
recursos para executar uma suinocultura nos 
moldes tradicionais. Objetivou-se com este 
trabalho disponibilizar informações sobre as 
práticas de manejo nutricional adotadas em
criatórios de remanescentes de raças suínas 

nativas, localizados no município de
Parnamirim na região do Sertão Central do 
estado de Pernambuco.

  Material e Métodos

Os dados foram coletados através de 
visitas in loco por professores e alunos da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco no
município de Parnamirim pertencente à 
microrregião de Salgueiro Sertão 
pernambucano, onde o clima é considerado 
SEMI-ÁRIDO devido o baixo índice
pluviométrico (menor que 600 mm ao ano), 
com salinização da água e escassez desta para 
atividades agrícolas, sua fonte hidrica é o Rio 
Brígida, perenizado após a construção da 
Barragem do Chápeu.

Os critérios para escolha do município
foi baseado no tamanho do efetivo de 14.500 
cabeças suínas [1], e que as propridades
tivessem algum exemplar de remanescentes de
raças suínas nativas. Foram realizadas visitas 
em propriedades rurais durante dois dias, onde 
se encontrou animais com características das 
raças nativas em treze delas.

As características do manejo 
nutricional realizaram-se por meio de 
questionários aplicados diretamente aos 
produtores como: a forma de criação dos 
animais, tipo de alimentos fornecidos
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diariamente aos suínos, o tipo de recipiente para 
fornecimento dos alimentos e da água, origem da 
água e se o produtor planta alguma cultura 
destinada à alimentação dos suínos.

Os dados foram organizados em planilhas 
do Excel para o cálculo de freqüência.

Resultados e Discussão

As informações das 13 propriedades com suínos 
destinados à subsistência familiar permitiram 
constatar que a grande maioria possuía animais 
com características de remanescentes de raças 
nativas, sendo que a maioria (69,2%) tinha entre 
uma e dez cabeças, 15,4% de 11 a 20 cabeças e 
15,4% apresentavam de 20 a 50 cabeças. 

Em geral os produtores entrevistados 
utilizavam materiais de fácil aquisição para 
criação dos animais, aproveitando-os na 
construção dos alojamentos ou para alimentação 
dos suínos. Sendo assim, observa-se na Tabela 1, 
que 92,3 % criavam os suínos em cercados feitos 
de estacas justapostas de madeira de algaroba, 
enquanto 7,7 % usavam galpões para criá-los em 
sistema semi-intensivo. Segundo Brasil [2] as 
instalações e equipamentos para a produção de 
suínos dependem basicamente do sistema a ser 
adotado se intensivo, extensivo, semi-intensivo ou 
criação ao ar livre.

Quanto ao tipo de alimentos para arraçoar 
os suínos 76,9 % dos produtores forneciam restos 
de refeições domesticas (lavagem) acrescentando 
outros ingredientes produzidos na propriedade que 
se destinam principalmente a venda, uma vez que, 
as culturas eram destinadas principalmente para 
alimentação humana de subsistência. Apenas 
15,4% forneciam algum de tipo de ração 
comercial complementando com resíduos de 
refeições humanas e 7,7% tratavam os suínos com 
restos alimentares. Essa é uma das formas que os 
pequenos produtores encontravam para manter 
seus animais alimentados e garantir a 
sobrevivência dos mesmos até seu destino final, 
que era para consumo ou venda da carne ou dos 
animais vivos para abate, sendo esta última 
alternativa preferida pelos produtores. Embora, os 
resíduos da alimentação humana barateiem os 
custos na produção destes animais, quando não 
cozidos previamente podem causar moléstias 
infecciosas e parasitarias [3]. Em todos os 
criatórios visitados, nos quais, os produtores 
faziam uso deste recurso nenhum os cozinhavam. 

Nas propriedades (58,3%) que 
informaram a presença de plantações, 100% 
produziam milho para complementar a 

alimentação dos animais, este alimento era dado 
separadamente sem moer. Sabe-se que alimentos 
ricos em energia como milho se fornecidos em 
muita quantidade tendem a diminuir o consumo 
alimentar, este é o modo que os não ruminantes 
utilizam para regular seu consumo, ingerindo a 
quantidade que cubra seus gastos energéticos [4].

Quanto a origem da água para consumo 
dos animais, constatou-se que 50% dos planteis 
captavam  de rios próximos, 30% de açudes e 
20% era proveniente de cisternas e barreiros que 
ficam secos no verão. Por se tratar de uma região 
carente de água, os animais sofriam restrição no 
consumo de água, e o pouco de água que deveria 
ser usado pelos membros da família repartia-se 
com os animais que representavam uma fonte de 
proteína ou de renda para as famílias.

Ainda na Tabela 1, observa-se que 
69,23% dos criatórios possuíam bebedouros 
manuais (cochos de cimento) e 30,77 % usavam
em pneus cortados para que seus animais 
pudessem ter acesso à água. A água é 
extremamente importante por ser a principal meio 
de eliminação dos resíduos metabólicos; na 
alimentação dos suínos, no período de engorda, o 
animal necessita consumir de 4 a 7 l/dia, nem 
sempre essa quantidade era observada pelos 
proprietários.

Entende-se que, as práticas de manejo 
nutricional foram deficientes do ponto de vista da 
suinocultura moderna, entretanto, deve-se 
considerar que, tratando-se de uma suinocultura 
de subsistência familiar, cuja população envolvida 
carecia de conhecimentos e apoio, o objetivo 
principal era manter os animais vivos e obter 
algum retorno com a venda dos suínos e para o 
consumo da carne para o incremento da 
alimentação familiar, sendo esta cultura uma 
alternativa para contribuir na melhoria da 
qualidade de vida do homem sertanejo.

A partir das propriedades visitadas, 
constatou-se que as raças suínas nativas 
contribuem decisivamente para a subsistência das 
propriedades rurais do município de Parnamirim;
quanto ao manejo da alimentação, este estudo 
demonstrou que existem probabilidades de 
grandes deficiências nutricionais dos suínos 
locais, uma vez que a grande maioria das 
propriedades visitadas não fornece ração 
balanceada aos animais.  Quanto à água, poderá 
ocorrer riscos de contaminações, uma vez que na 
totalidade dos criatórios não existia qualquer tipo 
de tratamento. Os animais remanescentes de raças 
suínas nativas encontradas no município de 



Parnamirim serão fontes de futuros estudos de 
caracterização morfológica e genética. 

Espera-se que informações 
disponibilizadas neste trabalho, posam gerar ações
objetivando a melhoria das condições de criação e 
visando a evolução das condições sócio 
econômicas e ambientais, bem como, a 
conservação de material genético da região do 
Sertão de Pernambuco.
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Tabela 1 – Práticas de manejo nutricional adotadas nos criatórios de remanescentes de suínos nativos no município de 
Parnamirim, Pernambuco. 
PRÁTICAS AVALIADAS Nº TOTAL DE PROPRIEDADES (%)
Forma de criação 13
Semi-intensiva 7,7
Extensiva 92,3
Forma de fornecimento dos alimentos 13
Comedouros manuais 69,2
Outros (Pneu) 30,8
Tipos de alimentos fornecidos 13
Restos de refeição doméstica 7,7
Ração comercial com restos de refeição doméstica 15,4
Resto de refeição com produtos agrícolas 76,9
Origem da Água 10
Açude 30,0
Rio 50,0
Outros (cisterna e barreiros) 20,0
Forma de fornecimento 13
Bebedouros manuais 69,2
Outros (Pneu) 30,8


