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Introdução

O estudo do comportamento do consumidor permite 
compreender a vida diária das pessoas, seu cotidiano e 
a maneira como se relacionam com produtos, serviços e
com outras pessoas. Como atividade econômica 
dinâmica, a Suinocultura tem evoluído e acompanhado 
as tendências de um mercado cada vez mais exigente 
quanto à segurança alimentar. Esse mercado 
consumidor que cobra um posicionamento a cerca das 
condições de criação de animais deseja obter alimentos 
sanitariamente seguros, provenientes de sistemas 
sustentáveis que promovem o bem-estar do animal e 
sejam ambientalmente corretos, tornando esse um dos 
maiores desafios da agropecuária mundial [ROLIM]. 

A comercialização agrícola deve ser analisada de 
forma cuidadosa e considerando as peculiaridades dos 
produtos. Especialmente, no caso de carnes, a 
perecibilidade é um aspecto que requer muito cuidado 
com higiene, de tal maneira que onera sua 
comercialização, já que o transporte e toda a 
comercialização devem ter ambientes refrigerados ou 
um consumo muito rápido [MURATA]. O objetivo 
desta pesquisa exploratória foi analisar a forma de 
comercialização da carne suína e diagnosticar a 
percepção de comerciantes e consumidores, registrando 
as condições de higiene e organização do comércio da 
carne em dois municípios da microrregião de 
Garanhuns.

Material e métodos
A pesquisa foi desenvolvida em parte na Unidade 

Acadêmica de Garanhuns (UFRPE/UAG), Agreste 
meridional de Pernambuco a 223 km de Recife e, em 
parte, nos municípios de Bom Conselho e Terezinha.

Para o cálculo do tamanho da amostra considerou-
se a população dos dois municípios da microrregião de
Garanhuns analisados, 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 96
entrevistados incluídos nas feiras livres e mercados 
públicos.

Bom Conselho tem uma população de 43.397 e 
Terezinha com 6.496 habitantes [3]. Em Bom Conselho

foram realizadas 56 entrevistas e em Terezinha 40
entrevistas.

Os questionários foram aplicados à população de forma 
aleatória em diferentes pontos das feiras livres (realizadas 
semanalmente), nos meses de abril e maio de 2009, com 
pessoas de diferentes classes sociais e culturais.

Para a coleta das informações tomou-se máximo 
cuidado para não prejudicar a fidedignidade e interpretação 
dos dados. Para tanto, o pesquisador posicionou-se em 
pontos estratégicos das feiras livres e mercados públicos, 
evitando-se 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.

Após a conclusão das entrevistas, estas foram digitadas, 
formatadas, submetidas a análise descritiva simples no 
programa computacional Sphinx Léxica e as informações 
obtidas foram confrontadas com a literatura consultada.

Os dados coletados foram: tipos de abate e medidas de 
higiene; tipos de estabelecimentos de comercialização da 
carne suína; métodos de conservação da carne; diagnóstico 
dos comerciantes da carne suína na região de abrangência e 
identificação da aplicação dos procedimentos de higiene e 
comercialização da carne. 

Outro tipo de questionário foi aplicado aos feirantes que 
comercializavam a carne suína em seus estabelecimentos, 
para que se pudesse determinar a origem da carne, local de 
abate, tipo de transporte utilizado para transportar a carne 
da origem até a feira livre e, inclusive o tipo de água 
utilizada para higienização do local e dos utensílios 
utilizados no ponto de venda.

Resultados e discussões

Avaliando-se as formas e procedimentos de 
comercialização, verificou-se em entrevistas aos 
comerciantes, que a carne comercializada é adquirida de 
terceiros, proveniente de animais abatidos em matadouros 
públicos. Observou-se que o transporte é realizado em 
carros próprios ou do próprio fornecedor e que a água que 
eles têm disponível para higienização do local e dos 
utensílios é fornecida pela Companhia Pernambucana de 
Saneamento ou de poço e armazenada em caixas d’água ou 
baldes. 

Todo o mercado de carnes é realizado nas feiras nas 
duas cidades sob completa falta de condições básicas de 



higiene (Figura 1), tanto por parte dos comerciantes 
que trabalham em sua maioria sem uniforme, sem bata, 
botas, luvas, boné ou toca, usando adornos e fumando, 
como também por parte de seus fornecedores que 
transportam a carne em carros inadequados e sem 
qualquer tipo de refrigeração.

Percebeu-se também a exposição e a venda de carne 
suína misturada à carne bovina em bancos de madeira 
contrariando o que está posto na legislação vigente e 
normatizado no Regulamento de Inspeção Industrial e 
Sanitária de Produtos de Origem Animal – RIISPOA
[4].

A presença de animais nos mercados de carne é 
constante nas duas cidades. Cachorros comem restos 
dos animais no mesmo local em que as carnes são 
comercializadas (Figura 2), carnes estas que também 
não são submetidas a qualquer tipo de refrigeração, 
ficando todo tempo expostas e sendo manuseadas pela 
maioria das pessoas que passam por estes 
estabelecimentos. 

Avaliando a percepção dos consumidores em 
relação à carne suína comercializada observou-se que o 
principal motivo de rejeição da carne suína na cidade 
de Bom Conselho (22%) ficou por conta do sabor
(Gratifico 1). Em Terezinha essa porcentagem chega a
50% (Gráfico 2).

Nos Gráficos 3 e 4 pode-se notar que 84% (Bom 
Conselho) e 85% (Terezinha) dos entrevistados deixam 
de consumir a carne suína quando o indivíduo está 
doente, deixando de comer por crer que sua 
enfermidade pode piorar ou retardar a cura. Quanto à 
higiene do local de comercialização, verificou-se que 
apenas 11% dos consumidores responderam que a 
higiene no local de venda é péssima e, cerca de 43% 
disseram que as condições de higiene são boas, na 
cidade de Bom Conselho, enquanto que em Terezinha 
nenhum entrevistado considerou como péssima a 
higiene do local e condições de comercialização. Mas,
56% responderam que as condições de comercialização 
eram boas, reforçando a idéia de que o consumidor já 
está acostumado a ver a carne suína apresentada de 
maneira inadequada, perdendo-se, assim, o referencial 
de higiene e limpeza e, ao mesmo tempo, perpetuando 
a idéia de que a carne é suja e pode provocar doenças.

Assim, o consumo de carne suína nas cidades de 
Bom Conselho e Terezinha podem aumentar se forem 
implementadas estratégias de transferência de 
informações aos consumidores juntamente com 
melhorias quanto à exposição do produto aos 
consumidores e toda uma adequação quanto aos 
procedimentos de higiene e manipulação do produto 
pelos vendedores como dos locais de exposição e 
comercialização, que são de responsabilidade dos 
órgãos públicos de cada cidade.

Faz-se necessária também a orientação correta 
sobre aquisição da carne e sobre a produção atual de 
suínos no Brasil e no Nordeste, visando diminuir a 
rejeição e os mitos que ainda perduram com relação à 
carne e ao animal, tornando-a mais competitiva e 
acessível.

O preconceito pode estar atrelado ao nível de instrução 
da população analisada. A idéia equivocada acerca da 
qualidade da carne também pode estar associada à forma de 
comercialização do produto e à falta de informação sobre a 
produção de suínos e, possivelmente, a problemas culturais.
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Figura 1. Carnes e vísceras expostas sem qualquer 
refrigeração, sobre bancas de madeiras 
recobertas com sacos de nylon, ao meio de 
pertences particulares dos vendedores, além de 
insetos.

Figura 2. Vista geral do galpão onde se percebe um 
dos vendedores sendo entrevistado. Parte 
de um cachorro indicado pela seta.

Gráfico 4. Variação do consumo de carne quando o 
entrevistado está enfermo na cidade de 
Teresinha.

Gráfico 3. Variação do consumo de carne quando o 
entrevistado está enfermo na cidade de Bom 
Conselho.

Gráfico 2. Motivos que os consumidores alegam 
para não na cidade de Teresinha.

Gráfico 1. Motivos que os consumidores alegam para não
na cidade de Bom Conselho.


