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Resumo: A produção de suínos nos Campos Gerais é marcada pela grande diversidade no sistema produtivo. No 

contexto atual há sistemas altamente tecnificados com produção verticalizada e de altos índices produtivos assim 

como produtores que criam o suíno para subsistência em pequenas propriedades. Da mesma forma, a quantidade 

de carne consumida na região é muito variável e pode estar associada a questões ligadas ao sistema de produção, 

colonização europeia, religião, condições econômicas, nível de escolaridade e informação dos consumidores. Este 

projeto visa integrar informações dos sistemas de produção de suínos e um perfil do consumidor de carne suína 

nos municípios que formam a região dos Campos Gerais. As informações foram coletadas a partir das respostas 

obtidas por questionário socioeconômico e sobre carne suína aplicado via mídia social e pessoalmente à população 

dos Campos gerais. Em contrapartida, através da mídia gráfica, o consumidor regional foi informado sobre os mitos 

e verdades sobre a carne suína, conhecimento dos cortes suínos e de como o suíno é produzido nos Campos Gerais.   
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Sistemas de produção de suínos e o perfil do consumidor de carne suína nos Campos 

Gerais 1ª Edição.   

PÚBLICO-ALVO    

Estudantes, Produtores, extensionistas, técnicos de campo e de processamento de carnes, 

profissionais da suinocultura, consumidor final.   

MUNICÍPIOS ATINGIDOS   

Castro, Carambeí, Reserva e Ponta Grossa, demais municípios da regional dos Campos 

Gerais do Paraná.   

LOCAL DE EXECUÇÃO   

Castro, Carambeí, Reserva e Ponta Grossa, demais municípios da regional dos Campos 

Gerais do Paraná    

JUSTIFICATIVA   

A suinocultura paranaense é de fundamental importância no contexto socioeconômico do 

Estado, gerando renda e empregos, em todos os setores da economia (RICHTER, 2018). A 

cadeia produtiva de suínos está classificada como uma das mais desenvolvidas no mundo, sendo 

essa cadeia composta por alta tecnologia e um controle rígido de processos para produzir uma 

carne com excelente padrão de qualidade para exportação. A produção de suínos no Paraná tem 

crescido anualmente, principalmente quanto a qualidade de carne exportada, sendo o segundo 

maior exportador da proteína animal no país. Já a suinocultura nos Campos Gerais é 

caracterizada pela diversidade no sistema produtivo, contendo grandes complexos 

verticalizados de produção vinculados a cooperativas, empresas integradoras e produtores 

independentes, assim como pequenos produtores com mão de obra familiar, sistema extensivo 

nos faxinais e de subsistência. Os mitos sobre a qualidade sanitária e nutricional da carne suína 

são atribuídos a uma suinocultura de subsistência, onde os cuidados mínimos na higiene e 

sanidade dos animais em algumas propriedades não são atendidos (GERVÁSIO, 2012). Para 

mudar esse perfil é necessária a divulgação do cenário atual do suíno produzido. Diante disso, 

este projeto tem o objetivo de conhecer os sistemas de produção na região dos Campos Gerais 
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e traçar um perfil do consumidor da carne suína baseado em um questionário com informações 

socioeconômicas e sobre o conhecimento da produção de suínos.    

OBJETIVOS   

Conhecer os sistemas de produção de suínos e estabelecer um perfil do consumidor da 

carne suína na região dos Campos Gerais. Apresentar o sistema de produção nas propriedades 

aos acadêmicos e através de debates e discussão elencar estratégias para melhorar o consumo 

de carne suína na região.    

METODOLOGIA   

Informações sobre a produção de suínos nos municípios dos Campos Gerais foram coletadas 

em base eletrônica da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná, no Departamento de 

Economia Rural. Estas informações associadas ao IDH-M (Índice de desenvolvimento humano 

municipal) da renda e escolaridade da população de cada município serviram de base para orientar 

na escolha dos municípios a serem considerados na aplicação do questionário socioeconômico. 

Foram considerados Ponta Grossa IDH de Renda (0,837) e Escolaridade (0,703), Carambeí IDH de 

Renda (0,836) e Escolaridade (0,640). Castro IDH de Renda (0,823) e Escolaridade (0,600) e 

Reserva IDH de Renda (0,786) e Escolaridade (0,461). Quanto a característica de município produtor 

de suínos, consideramos os municípios de Castro e Carambeí como alta produção, Ponta Grossa 

como mediana e Reserva como baixa produção, de acordo com as informações de Pesquisa da 

pecuária municipal (PPM/IBGE, 2017). Ambos os aspectos, IDH e sistema de produção são 

relevantes na formação do perfil do consumidor de carne suína. O questionário foi elaborado 

solicitando respostas socioeconômicas do consumidor (escolaridade, idade, renda e composição 

familiar), quanto a carne suína (frequência de consumo, cortes apreciados, preferencias, critérios de 

escolha, modo de preparo) e sobre os conhecimentos quanto ao sistema de produção. O questionário 

foi aplicado on line (Google) via Facebook e para consumidores pais de acadêmicos em 

Zootecnia/UEPG). Após a aplicação dos questionários, os consumidores e acadêmicos recebiam 

através das mídias sociais (Facebook e Instagram) informações sobre o sistema de produção de 

suínos, mitos e verdades sobre o consumo da carne suína.   
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RESULTADOS   

Cerca de 60,7% dos questionários foram respondidos por mulheres. Esse resultado já era 

esperado uma vez que as mulheres realizam com mais frequência as compras do mês, assim 

como o preparo das refeições no lar. Já com relação a renda familiar, tivemos como resultado 

que 49% das famílias possuem uma renda superior a 04 salários mínimos, contrastando com 

37% que possui entre 02 e 04 salários mínimos e 13,9% com renda menor a 02 salários mínimos. 

No que se diz respeito a escolaridade e composição familiar, podemos observar que 74,4% 

possuem ensino superior e 78,8% das famílias são compostas por 02 a 04 pessoas. Estas 

informações são condizentes às informações geradas a partir do índice de desenvolvimento 

humano de cada município. Entretanto, nossos resultados, por enquanto, refletem somente o 

município de Ponta Grossa.    

Na figura 1, podemos observar que a carne suína é consumida em 34,3% dos lares uma 

vez na semana e, em cerca de 30% indicam o consumo de um a duas vezes ao mês. Estes 

resultados são condizentes ao baixo consumo per capta no Brasil da carne suína, próximo de 

14kg ao ano. Além disso verificamos que uma maior preferência do consumidor pela carne 

bovina (61,6%) em relação à suína (15%). Os critérios de escolha lideraram com 49,4% por 

qualidade, seguido pelo preço (18,2%). Quando perguntado o motivo para não escolher a carne 

suína em 1º lugar, cerca de 41% dos consumidores indicaram ser o sabor da carne e a questão 

cultural (31,4%) como principais motivos. Como o questionário indica apenas os motivos, é 

interessante explorar futuramente quais são os questionamentos relacionados ao sabor que 

comprometem o consumo da carne suína. Quanto ao conhecimento pelo consumidor sobre o 

sistema de produção de suínos (Figura 2) identificamos que 81,1% dos consumidores não 

consideram o suíno um animal sujo. Essa informação é relevante e positiva, refletindo na 

importância da suinocultura e seu sistema de produção intensivo na região dos Campos gerais. 

Entretanto, com relação a transmissão de doenças pela carne, foi verificado uma diferença 

pequena entre os resultados (51,4% votaram não e 41,6% votaram sim). Nesse sentido, ainda 

verificamos a preocupação pelos consumidores quanto a qualidade sanitária da carne suína e em 

especial, como o suíno é criado.    



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG   5   

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária   

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas advindas da  

extensão universitária”   

    

Figura 1. Consumo de carne suína pelos consumidores em relação a (a) frequência de consumo, (b) 

carne de maior preferência, (c) critério de escolha, (d) motivo de não escolher a carne suína em 1º lugar   

   
Figura 2. Conhecimento sobre o sistema de produção de suínos pelo consumidor considerando (a) 

suíno como animal sujo, (b) transmissão de doenças pela carne, (c) hormônios e medicamentos na 

carne, (d) alto teor de gordura na carne.   
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Uma vez que parte dos consumidores desconhecem o serviço de inspeção sanitária 

realizado no momento do abate e nos postos de venda. Cabe salientar que quase a totalidade da 

carne suína comercializada em grandes redes de supermercados é proveniente de sistemas 

intensivos de criação de suínos onde são exigidos sanidade, alimentação de qualidade, condições 

confortáveis de alojamento e transporte ao abate. Raramente e infelizmente, ainda ocorre a 

transmissão de doenças pela carne suína quando o animal é criado sem as condições mínimas 

de higiene, alojamento e alimentação.    

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Como há uma variação no sistema de produção de suínos e consumo de carne nos 

Campos Gerais, é de extrema importância que conheçamos os fatores que levam a essas 

diferenças. Além de, o projeto possuir uma ampla contribuição para toda a população, pois assim 

desmitificamos conhecimentos sobre a produção e qualidade da carne suína, levando ao 

consumidor os benefícios do consumo dessa carne e os vários tipos de sistema de produção.    

APOIO   

Fundação Araucária, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Departamento de 

Zootecnia e Grupo BIOMODEL (Biologia integrativa e Modelagem na Produção de Não 

Ruminantes).   
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