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Resumo: A conservação da raça de suínos Moura é de suma importância devido a fácil reprodução, sua 

resistência e docilidade. Essas características são desejáveis principalmente quando se tratam de sistemas 

extensivos, semi-intensivos e para subsistência, geralmente com um menor grau de tecnificação. É através dos 

produtores familiares que se encontra a oportunidade de preservação dessa raça, pois ela não é utilizada em 

sistemas de granjas intensivas. O desenvolvimento do projeto inclui a orientação e auxílio dos antigos e novos 

criadores para não misturar com outras raças e a obtenção e disseminação de novos reprodutores puros não 

parentes, para que os animais sejam repassados aos produtores é esperado que eles apresentem o segundo cio. A 

relação universidade-produtores garante um melhor desenvolvimento e aproveitamento dos recursos já 

encontrados na propriedade a fim de viabilizar a produção, trabalhando sustentavelmente como por exemplo uso 

de ingredientes alternativos na alimentação dos suínos. Trazer suínos crioulos para a realidade dos produtores faz 

com que se mantenham nas atividades do campo, evitando o êxodo rural e dando oportunidade para uma vida de 

mais qualidade com efetividade da sucessão familiar. 
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tradicionais, agroecológicos, extensivos e semi-intensivos, com objetivo de propagação do 

material genético.   

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Cândido de Abreu, Ipiranga, Teixeira Soares e região dos Campos Gerais do Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Os animais foram criados na Fazenda Escola Capão da Onça pertencente a 

Universidade Estadual de Ponta Grossa localizada na região dos Campos Gerais do Paraná. 

Posteriormente a reprodução dos exemplares era realizada nos munícipios onde os porcos 

foram distribuídos (Cândido de Abreu, Ipiranga, Teixeira Soares).  

JUSTIFICATIVA 

 O sistema de produção industrial de suínos está baseado no uso de porcos de raças 

exóticas, selecionadas e criadas para o máximo desempenho zootécnico e a máxima deposição 

de carne magra. Já a criação de suínos de raças nativas ocorre principalmente em sistemas de 

subsistência, devido a sua maior rusticidade e baixa exigência de insumos, com objetivo de 

produzir carne e gordura para o consumo próprio (BARRETO, 1973). Além disso, há 

evidência que alguns parâmetros de qualidade da carne e de produtos processados fabricados 

nos sistemas industriais podem ser melhorados pelo cruzamento das linhagens comerciais 

com raças rústicas nacionais, incluindo a Moura (BERTOL et al, 2013; PINHEIRO et al., 

2013; OLIVEIRA et al., 2014). A preservação de material genético vem sendo muito 

discutida, pois os processos intensivos de seleção, concentrados em algumas raças, têm 

diminuído a variabilidade genética das espécies e a biodiversidade, causando ao mesmo 

tempo perdas no que diz respeito à qualidade da carne e a resistência às doenças (FÁVERO et 

al, 2007). 

 A utilização de raças nacionais como os animais de raça Moura para produtores 

familiares é uma forma de fixá-los no meio rural, inserir uma alternativa de proteína na 

alimentação e ter uma fonte de renda sem realizar grandiosos investimentos. A carne suína é a 

proteína animal mais produzida e consumida no mundo. De acordo com dados da ABPA 

(2018), sendo que o Brasil ocupa quarto lugar como maior produtor de suínos mundialmente.  
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 O crescimento e a predominância da suinocultura industrial são evidentes no Brasil, 

bem como a importância das agroindústrias nesta cadeia. Entretanto, o país conta com uma 

multiplicidade de sistemas de produção, que abrangem os sistemas altamente tecnificados e 

sistemas menos tecnificados, como as produções realizadas por produtores de menor porte, 

porém a importância econômica e social dos sistemas em pequena escala é pouco discutida. 

Os dados relativos a esse tipo de suinocultura, além de escassos, são controversos e com 

grande variação entre autores (GOMES, 2011).  

 Novos nichos de mercado surgem com consumidores preocupados com o bem-estar 

animal, o tipo de dieta fornecida, uso de medicações nos animais, além da busca por 

alimentos que remetam a saúde, algo natural. Esses fatores podem impulsionar as produções 

familiares em pequena escala, assim raças de suínos nacionais podem representar uma 

alternativa interessante para alguns produtores que buscam produções diferenciadas. Essas 

raças são resultado de um processo evolutivo e de adaptação e podem ser necessárias para 

atender exigências futuras do mercado e mudanças no ambiente de produção (GANDINI et 

al., 2004).  

OBJETIVOS 

Realizar o repasse dos suínos da genética Moura para produtores interessados para 

difundir a raça, obter produtos diferenciados e para própria subsistência das famílias. 

METODOLOGIA 

Os animais são criados na Fazenda Escola Capão da Onça- FESCON com o intuito de 

preservar os suínos da raça Moura. Sendo criados em sistema de piquetes ao ar livre (Figura 

1) e tendo como base da alimentação ração e verduras quando disponível. O desenvolvimento 

do projeto inclui a orientação e auxílio dos antigos e novos criadores para não misturar com 

outras raças e a obtenção e disseminação de novos reprodutores puros não parentes, para que 

os animais sejam repassados aos produtores é esperado que eles apresentem o segundo cio.  
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Figura 1: Sistema de criação de suínos da raça moura  

 

Legenda: Suínos da raça moura criados na Fazenda Escola Capão da Onça – FESCON, 2019.  

 

RESULTADOS 

Os Repasses são feitos aos produtores quando os animais manifestam o seu segundo 

cio e (Figura 2). As iniciativas que envolvem a conservação dos porcos de raça moura têm o 

desafio de alcançar sustentabilidade financeira na produção da agricultura familiar, e sofrem 

com a pressão da suinocultura de integração presente em larga escala na região, fato que 

dificulta sobremaneira a criação de raças diferentes das utilizadas pela grande indústria.  

 

Figura 2: Repasse de animais para os produtores locais  

 

Legenda: Repasse de animais da raça Moura a produtores locais. Ponta Grossa-2019.  
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O resgate dessa raça se caracteriza também com a valorização de um tipo de manejo, 

de convívio e das relações sociais que estão presentes na região. Ou seja, a importância de 

manutenção dessa raça está entrelaçada aos arranjos produtivos locais e na possibilidade de 

fixação e manutenção do pequeno criador no campo.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Através da implantação dos reprodutores da raça Moura nas propriedades familiares, 

observou-se tanto a adaptabilidade dos animais, quanto o desenvolvimento econômico e 

social dos produtores, atendendo a preservação da genética Moura. 
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