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Brasil Leiteiro de Sul a Norte

Apresentação

O MilkPoint, em parceria com Antonio Carlos de Souza Júnior, produziu a série “Brasil 
leiteiro de Sul a Norte”. O objetivo desta série é compartilhar uma larga experiência vivida 
em toda cadeia do leite nos diversos estados do país, por meio de artigos que foram 
publicados semanalmente no MilkPoint, na seção Espaço Aberto.

Antônio Carlos de Souza Lima Júnior é Engenheiro Agrônomo pela 
UFV (dez-1977) e mestre em Agronegócios pelo Consórcio UFG/
UNB e UMS (ago-2005). Trabalhou 23 anos na Nestlé onde, dentre 
tantos projetos desenvolvidos, foi o responsável pela elaboração, 
implantação e coordenação da coleta de leite a granel. Outros 13 
anos foram dedicados à Leitbom, Consorcio Leitbom Parmalat 
e LBR, atuando diretamente em vários estados, em projetos de 
desenvolvimento, otimização de Bacias Leiteiras, captação, logística 
e qualidade do leite. Na LBR foi responsável pela elaboração do 

Programa Desenvolve Produtor LBR, alicerçado nos pilares da Tecnologia, Infraestrutura, 
Remuneração e Comunicação.

Antônio Carlos tem realizado também diversas visitas técnicas de estudo do Agronegócio 
a países com importância internacional para o setor leiteiro. No Equador, foi responsável 
pelo Diagnóstico do Segmento Produtor da Cadeia  do Leite para o Ministério de Agricultura 
e Ganaderia, culminando com uma série de sugestões para otimização do setor.

 A série “Brasil leiteiro de Sul a Norte” faz uma abordagem de toda a cadeia do leite dos 
diversos estados que apresentam alguma expressão no Agronegócio leiteiro nacional, 
com uma abordagem das fortalezas, fraquezas, oportunidades e ameaças nos diversos 
estados.

Confira!
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Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul onde vivi e trabalhei com a Cadeia do leite durante dois anos 
(2011 e 2012) é um estado diferenciado dentro do setor leiteiro nacional pelas suas 
particularidades sócio-econômicas e culturais.

A imigração dos alemães que chegaram primeiro (1840) e ocuparam as áreas mais planas 
do estado e os italianos que vieram depois (1870) e ocuparam as terras mais elevadas 
caracterizam a etnia da região. 

O estado que parece pequeno quando comparado a outros estados da Federação possui  
497 municípios que juntos somam uma área de 281.730 km2,. A título de compração esta 
área é equivalente ao Equador (283.520 km2). A produção de leite é mais fortemente 
presente na região Noroeste do estado.

A produção em 2011 foi de de 4,1 bilhões de litros, 12,5 % da produção nacional, conferindo 
ao estado o segundo lugar no ranking nacional. 

A propriedade leiteira, onde tudo começa, é, em geral, pequena (12 a 15 ha), mas muito 
produtiva. 

O rebanho, predominantemente holandês, tem características genéticas muito boas. As 
vacas do RS e de SC são as mais produtivas do país. Produzem em média 2400 litros/
ano, enquanto no Brasil a produtividade média não passa de 1340 litros. A segunda raça 
mais presente nos rebanhos é a jersey.

A ordenha é mecanizada em praticamente 100% das propriedades. Não tive a 
oportunidade de conhecer e visitar nenhum produtor que ainda ordenha manualmente. 
Aqui cabe um comentário relevante. São muitas e variadas marcas de ordenhas, a maioria 
das quais fabricadas e/ou montadas no próprio estado. Grande parte delas são simples, 
sem canalização. Não é frequente  a manutenção preventiva o que agrava as doenças 
da glândula mamária. A incidência de mamite subclínica é muito elevada no estado. A 
contagem de células somáticas dos rebanhos é alta.

Outro destaque do RS é que o estado foi o precursor no país no resfriamento de leite na 
fazenda com a coleta a granel. Este fato tem um lado bom pela inciativa e o pioneirismo 
desta forma eficiente de coleta de leite, mas por outro lado, o modelo de resfriamento 
implementado também não foi o melhor. Muitas propriedades iniciaram o resfriamento 
com tanques de imersão que são menos eficientes no resfriamento do leite, que primeiro 
resfria a água através de um sistema de serpentinas, depois o latão (tarro) e finalmente 
o leite. Não havendo agitação constante do leite no tarro o resfriamento completo 
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demora e assim cria-se a oportunidade de multiplicação de bactérias, particularmente 
as psicrotróficas, muito prejudiciais ao leite. Na década de 90 tanques com “bancos de 
gelo” também foram inroduzidos. Alguns poucos produtores menores ainda guardam o 
leite em freezer. 

O manejo às vezes precário da operação de frio juntamente com o processo de higienização 
das ordenhas contribuem para uma CBT (Contagem Bacteriana Total) elevada. 

O modelo de coleta de leite no Rio Grande do Sul é um capítulo à parte. Em geral, quem 
tem o domínio das rotas de leite são os transportadores. Não é incomun o produtor 
desconhecer a empresa para a qual ele entrega a produção. A compra do leite muitas vezes 
é “bancada” pelo transportador que recebe da indústria por litro de leite transportado. 
Ainda são poucas as empresas que remuneram o frete por km rodado como acontece 
normalmente no Sudeste. Este sistema cria um conflito no processo de seleção do leite 
nas fazenas antes da coleta. O leite recusado representa perda para o transportador. 
Igualmente, cria um certo “estímulo” para as fraudes econômicas em geral por adição de 
água. É o que tem sido bastante revelado pela Operação “Leite Compensado” realizada 
nos últimos meses no estado. 

Outro diferencial na atividade leiteira no estado é o elevado índice de inseminação artificial 
praticado. Tal fato explica a boa produtividade da vaca gaúcha. O mesmo cuidado não 
aconteceu no passado quanto a escolha de touros melhoradores dos sólidos. Em geral 
o teor de sólidos do leite é baixo. Muitas vezes, e dependendo da época do ano, o leite 
produzido apresenta teor de ESD (Estrato Seco Desengodurado) abaixo das exigências 
do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal - 
RISPOA (8,4%). Este fato é agravado pela sazonalidade. Os dados abaixo, apresentados 
no gráfico, são médias das análises realizadas pelo Laboratório de Passo Fundo (Sarle) 
de 2009 a 2012. Nos meses mais quentes do ano o ESD é muito baixo. O fator genético 
associado a sazonalidade estão associados à depressão da lactose e da proteína.
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Predominante o modelo de produção é familiar. Todo o trabalho é desenvolvido, 
principalmente, pelas famílias. A mulher trabalha muito, tanto quanto o homem na lida 
rural, em especial na atividade leiteira. São poucos os empregados contratados.
Uma ameaça para o setor leiteiro gaúcho é a sucessão da atividade. Os filhos dos 
colonizadores, que não são muitos por família, já não estão mais nas propriedades. 
Saíram para trabalhar nas cidades. Alguns motivados por novas oportunidades fora 
do tambo, outros pelo pequeno tamanho da terra. É comum visitar uma propriedade 
onde se encontra apenas um casal de produtores já com a idade avançada e sem muita 
perspectiva de retorno dos filhos para sucedê-los.

A grande oportunidade é a característica edafo-climática regional. Normalmente no 
estado ocorre chuvas durante todo o ano. No período de inverno, enquanto temos seca no 
Sudeste e Centro Oeste do Brasil, no RS acontece a safra (junho a agosto). O período frio, 
associado à chuvas favorece o crescimento das forrageiras de inverno, principalmente 
a aveia e o azevém. No período de verão é possível também produzir leite a pasto com 
forrageiras de verão. As gramas do gênero Cynodon são as que predominam nesta época 
do ano. Nos períodos de menos forragem a silagem de milho prevalece. Os agricultores 
gaúchos otimizam muito o uso da terra e a grande maioria cultiva o milho logo após o 
termino do ciclo da forrageira de inverno.

A suplementação com concentrados como em todo o país não é tecnicamente bem 
trabalhada. É possível alcançar ganhos de produtividade e redução de custos arraçoando 
melhor as vacas.

A assistência técnica e gerencial existe, mas deixa a desejar. Algumas empresas 
compradoras de leite têm inciativas que buscam suprir esta necessidade. Os órgãos 
públicos, em especial a EMATER, têm uma boa atuação no RS, focada principalmente no 
pequeno produtor. 

As instituições relacionadas ao Setor são bem atuantes. No estado muitas foram as linhas 
de crédito disponíveis para todos os segmentos da cadeia produtiva. Recentemente foi 
criado o Instituto Gaúcho do Leite (IGL) com o propósito de trabalhar ações estratégicas 
para o setor.

O segmento industrial do leite no RS é bastante importante representado por grandes 
cooperativas e indústrias. 

O estado exporta leite “in natura” para os outros estados da federação, principalmente 
São Paulo e até Minas Gerais. Produtos industrializados, principalmente na forma de leite 
em pó, são comercializados em todo país.

Podemos concluir que o Rio Grande do Sul é de uma importância muito grande no cenário 
nacional do setor leiteiro. As boas condições para a produção de leite podem ainda 
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viabilizar um elevado crescimento deste negócio para o estado. A grande oportunidade é 
melhorar os processos de gestão em toda a cadeia produtiva. Para grantir competitividade 
internacional a melhoria da qualidade do leite é essencial. Ações como a proposta do 
“Leite Legal” lançada pelo SENAR em 2013, deveria ser massificada. Uma política de 
desenvolvimento do produtor que permita elevar a rentabilidade é essencial para garantir 
o futuro da produção e a continuidade da atividade.

*Antônio Carlos de Souza Lima Júnior – Engenheiro Agrônomo pela Universidade Federal 
de Viçosa (UFV), Mestre em Agronegócio  pela UFG/UNB. Foi colaborador da Nestlé Brasil 
por 23 anos, onde, como Assessor Agropecuário, coordenou importantes projetos, tais 
como a Assistência Nestlé aos Produtores de Leite (ANPL), a granelização da empresa 
no Brasil, além de ter sido um dos idealizadores do Projeto de Desenvolvimento da 
Pecuária Leiteira de Viçosa (PDPL). Atuou ainda como Gerente de Qualidade da LeitBom, 
Gestor de Política Leiteira do Consórcio LeitBom&Parmalat, e, depois, LBR e, coordenou 
o Programa de Desenvolvimento de Produtores e Qualidade da Matéria Prima da Lácteos 
Brasil S/A - LBR. 
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Santa Catarina

Não vivi em Santa Catarina mas cortei muitas vezes o estado em viagens entre o Rio Grande 
do Sul e o Paraná. Também visitei a região, produtores, indústrias e fornecedores para 
negociar leite, ministrar treinamentos, visitar produtores de leite assistidos tecnicamente 
e tratar da melhoria da qualidade.

A maioria dos produtores de leite catarinenses emigrou do Rio Grande do Sul. Esta relação 
é tão forte que praticamente todos torcem para algum time gaúcho, especialmente 
Grêmio ou Internacional. Por isso a cultura alemã e italiana também é muito presente na 
região, especialmente no Oeste, onde se concentram mais de dois terços da produção de 
leite do estado (74%).

O volume de leite na mesoregião Oeste catarinense é excepcional. Em 2012 ela atingiu 
6,2% do leite produzido no Brasil, inferior apenas às mesoregiões Noroeste do Rio Grande 
do Sul e Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba em Minas Gerais. Podemos inferir que se trata 
da mais elevada densidade de produção de leite no Brasil, expressa em litros por km2 ou 
litros por km rodado na coleta.

O mapa abaixo, mostra a disribuição do leite no estado.

Fonte: IBGE, adaptado por Clímaco, R.
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A dedicação da família ao trabalho é muito grande. A mulher trabalha duramente na lida 
diária do leite: ela faz ordenha, alimenta as vacas, limpa o curral e trata dos bezerros.

As propriedades são pequenas. Da produção de leite em Santa Catarina, 12% se dá em 
propriedades com área até 10 ha; 33% em estabelecimentos com área de 10 a 20 ha; 
40% em estabelecimentos com área de 20 a 50 ha e 15% em propriedades maior de 50 
ha, segundo dados do Censo Agropecuário do IBGE de 2006.

A vocação leiteira do estado é muita evidente.  A estrutura fundiária  com propriedades 
tipicamente familiares associada a uma topografia acidentada menos apropriada à 
produção de grãos favorece  muito a exploração da atividade.

Em 2012 a produção de leite foi de 2,7 bilhões de litros, segundo dados a Pesquisa 
Pecuária unicipal do IBGE, o que garantiu a Santa Catarina a quinta posição no ranking 
dos estados. No período 2008-2012, o aumento médio da produção brasileira de leite foi 
de 17%, enquanto o crescimento da produção catarinense foi de 28%, o segundo mais 
alto do país, atrás apenas do Paraná, que cresceu 40% nesse período.

A produção é bastante sazonal. Ela é mais baixa entre março e junho. Nesta época o pasto 
de verão fica escasso e se inicia o plantio das forrageiras de inverno. A partir da segunda 
quinzena de junho  as vacas já entram nos pastos de aveia. O azevém sucede a aveia e 
permite uma extensão da safra até setembro/outubro. A curva de produção apresenta 
um antagonismo à  da região Sudeste do Brasil. Isto confere uma vantagem competitiva 
a Santa Catarina, viabilizando a exportção de leite do estado. O gráfico abaixo elaborado 
com base na média mensal  de leite recebido pelas indústrias de 2007 a 2012, apurado 
pela Pesquisa Trimestral de Leite do IBGE, dá uma boa ideia como a produção se comporta 
ao longo do ano.

Volume médio mensal recebido pelas indústrias de S. Catarina - 2007 a 2012 
(x1.000litros)

Fonte: IBGE, adaptado por Clímaco, R.
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A raça predominante é a holandesa, mas a presença da raça Jersey nos rebanhos de 
Santa Catarina é muito relevante. É por esta razão que os sólidos do leite no estado são 
muito elevados quando comparados com outras regiões do país.

A produtividade da vaca catarinense é a mais elevada do país, ao lado do Rio Grande do 
Sul. Ela passa de 2.500 litros, quase o dobro da produtividade média brasileira de 1340 
litros por vaca ano.

A prática da Inseminação artificial é comum na grande maioria dos rebanhos.

Os animais se alimentam de pasto no verão com forrageiras tropicais e com forrageiras 
temperadas, especialmente aveia e azevém, no inverno. Nos períodos de pouco pasto 
a suplementação convencional é a silagem de milho. O concentrado suplementa as 
forragens. Um melhor manejo da alimentação, com arraçoamento técnico dos rebanhos, 
pode implicar em ganhos econômicos importantes para os produtores, com a redução 
nos custos de produção.

O estado é livre de febre aftosa sem vacinação. A brucelose também está bem controlada. 
Um controle muito rigoroso é realizado pelo estado em suas fronteiras através das 
barreiras sanitárias. Trata-se de um belo exemplo para o país. 

A qualidade microbiológica do leite deixa a desejar. A Contagem Bacteriana Total (CBT) 
é elevada. Isto se explica em função do modelo de resfriamento que ainda precisa ser 
melhorado. Ainda se utiliza equipamentos pouco eficazes na refrigeração do leite nas 
fazendas, como os resfriadores de imersão em água gelada. Os processos de limpeza e 
higienização dos equipamentos, em geral, precisam ser melhorados quanto à qualidade 
e temperatura da água, produtos químicos e os próprios métodos. A Contagem de Células 
Somáticas (CCS) precisa ser trabalhada. As ordenhadeiras, presentes em praticamente 
todos os rebanhos, às vezes muito simples, sem manutenção preventiva e corretiva, e, 
muitas vezes, insuficientemente higienizadas, predispõem à incidência de mastites 
subclínicas.

Um problema bastante frequente no Sul do Brasil como um todo, no período do outono, 
é a ocorrência do leite instável não ácido (LINA), associado à presença de cloretos e 
alcalinidade. Isso acontece, principalmente, quando a forrageira de verão fica escassa e 
os produtores estão preparando para o plantio das forrageiras de inverno.

O produtor de Santa Catarina responde bem aos programas de assistência técnica e 
extensão rural. Ela é realizada pelos órgãos públicos e pelas cooperativas e indústrias 
privadas. O programa “Balde Cheio” da Embrapa Pecuária Sudeste é uma boa semente 
plantada no estado e que se consolida com sucesso entre os pequenos produtores. 

Para aumentar a produção no Estado, a Secretaria de Agricultura lançou em 2013 o 
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programa “Um Milhão de Litros de Leite”, envolvendo produtores de 32 municípios do Sul 
do Estado. O programa tem como objetivo melhorar a pastagem e dobrar a produção 
atual de 500 mil litros por dia para 1 milhão na região no período de cinco anos.

Programas de capacitação dos produtores como o Leite Legal do SENAR e SEBRAE já 
têm sido realizados, mas precisam ser implementados ainda com mais vigor.

A cultura estabelecida de uma forte relação do produtor com o transportador de leite 
na região, também comum nos demais estados do Sul do país, deixa a indústria refém 
do produtor. O transportador recebe por litro de leite transportado e raramente por km 
rodado. A virada de uma rota inteira de um estabelecimento industrial acontece muitas 
vezes. Esta realidade também prejudica a obtenção de leite de boa qualidade pelas 
indústrias.

Uma exceção no estado de Santa Catarina é a inexistência de reboques (Julietas) 
no transporte do leite. Diferentemente dos demais estados do país e até do mundo 
desenvolvido do leite, em Santa Catarina, não é permitido sua utilização. Esta forma de 
otimização do frete permitindo aumentar o volume de leite transportado por km rodado, 
através da utilização do reboque (Romeu e Julieta), proporciona ganhos logísticos 
importantes e, consequentemente, dá mais competitividade a cadeia do leite.

Grande parte da produção de leite de Santa Catarina é industrializada no próprio estado 
e comercializada internamente e em outros estados, principalmente na forma de leite 
UHT e queijos. A produção de leite em pó ainda é modesta, realizada apenas por uma 
Cooperativa e uma indústria privada.  A venda de leite spot é pequena. Ela é praticada 
para os estados do PR, SP e até MG.

Podemos tirar boas lições para o país do setor leiteiro catarinense. A primeira é que 
para se produzir leite não é preciso grandes áreas. Fazendo aqui uma analogia radical 
comparando Santa Catarina ao Pará verificamos que Santa Catarina é 13 vezes menor 
que o Pará em área e produz 5 vezes mais leite.

Outra boa lição é que podemos e devemos evoluir no controle sanitário do rebanho 
brasileiro. É possível erradicar as principais zoonoses do nosso rebanho nos tornando 
assim muito mais competitivos na produção de carne e leite, mundialmente.

Nosso dever de casa em Santa Catarina é implementar melhorias no manejo da ordenha 
e no resfriamento do leite, com ganhos de qualidade. 

O desenvolvimento do produtor representa uma grande oportunidade para assegurar a 
sustentabilidade das famílias rurais no campo.
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Paraná

No Paraná tive a oportunidade de viver e interagir com a cadeia do leite diretamente 
durante 18 meses. Foi uma experiência espetacular. Neste estado pude conviver com 
umaagriculturadeelevado conteúdo técnico e dealta produtividade nos diversos produtos 
do agronegócio ali cultivados. São muitas máquinas cortando o solo paranaense durante 
todo o ano.

A produção e produtividade da soja é fantástica. Uma vez colhida,vem o milho safrinha, 
com elevadíssima colheita, diferenciado de qualquer outro estado do país. Retirado o 
milho para a silagem,surge a terceira safra, principalmente com o trigo e as forrageiras 
de inverno. O estado com apenas 199.315 km2, ocupa posição de destaque no ranking 
nacional de soja, milho e trigo, aves e suínos, além do leite.
O Paraná é um tradicional produtor de leite. O gosto pela bovinocultura veio como herança 
da população europeia que se firmou no estado, consolidado pela estrutura fundiária, 
onde a prevalência de pequenas propriedades é marcante. A imigração dos holandeses 
na década de 50, nas regiões de Castro, Carambeí e Arapoti, e, dos alemães, na região 
de Witmarsum, é um caso de sucesso para o setor leiteiro nacional. Estes “bravos” 
colonizadores transformaram as terras de campo num seleiro da produção de grãos e 
leite com adoção de muita tecnologia. Essa região tornou-se referência para todo o país 
em genética e produtividade de leite. Os “gaúchoseuropeus” também fazem parte dessa 
história, integrandouma presença importante na composição dos 114.000 produtores de 
leite.

Considera-se que 70% dos produtores paranaenses são responsáveis por 30% da 
produção e os demais 30%, respondem por 70% da mesma, o que comprova a importância 
social dessa atividade no estado. 

Com a produção de 3,97 bilhões de litros em 2012, 12,3% da produção nacional, o Paraná 
encosta no Rio Grande do Sul, ocupando o terceiro lugar no ranking dos estados, segundo 
dados da Pesquisa Pecuária Municipal (PPM), do IBGE. 
No período 2008-2012, o aumento médio da produção brasileira de leite foi de 17%, 
enquanto o crescimento da produção paranaense foi de 40%, sendo considerado o mais 
alto do país.

Embora a atividade leiteira esteja presente nos 399 municípios paranaenses, ela se 
destaca no oeste e sudoeste do estado. As regiões de Francisco Beltrão, no Sudoeste, 
Ponta Grossa, nos Campos Gerais, Castro, no Centro Sul, Marechal Cândido Rondon e 
Toledo, na região Oeste, apresentam as maiores produções.

Um fato relevante que retrata a grandeza dessa atividade no Paraná é de que cinco 
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dentre as doze maiores empresas de laticínios do Brasil do Ranking de 2013 – elaborado 
pela LEITE BRASIL, CNA, OCB, CBCL VIVA LÁCTEOS e EMBRAPA/Gado de Leite, estão 
presentes com operação no estado (DPA, BRF, Castrolanda/Batavo, Confepar e Frimesa). 
Na recente edição especial da revista Exame Melhores e Maiores de 2014, que lista as 
1.000 maiores empresas do Brasil, as empresas BRF, Castrolanda, Frimesa e Batavo, 
presentes no Paraná, figuram entre as 100 maiores empresas da região Sul. 

O Paraná leiteiro também é destaque na edição 2014 do Top 100 do Milkpoint,onde ocupa 
a segunda posição, com 17% das propriedades.Dentre as 10 maiores, as três da região 
Sul, são desse estado.

A raça leiteira predominante é a holandesa. Háainda, muitos rebanhosmestiços com 
elevada participação da raça Jersey. O estado é exportador de genética para todo o 
país. As cooperativas do Pool ABC e Witmarsum sempre venderam muitos animais 
na forma de reprodutores, vacas e novilhas. A inseminação artificial é uma prática 
convencional nos rebanhos.Ainda assim, em algumas localidades do estado menos 
tecnificada,principalmenteno lado oeste,encontramosprodutores que não foram bem 
sucedidos e retornaram aos touros.

No Paraná podemos assegurar que embora haja mais ordenhas mecanizadas que na 
região Sudeste do país, ainda há menos ordenhadeiras que no Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina.

Entre os fatores que contribuem para oelevadodesempenhotecnológico no estado, estão 
a capacitação de produtores e dos profissionais que atuam na cadeia produtiva do leite, 
o melhoramento genético do rebanho, programas de inseminação artificial e as formas 
de nutrição alimentar.

O pasto é o volumoso básico da alimentação. No verão é comum em todo o estado 
as forrageiras tropicais(mombaça, tifton, estrela e outras), e, na parte mais ao Sul, 
as forrageiras, aveia e azevém, no período de inverno. Na região Centro Sul, muitos 
produtores já migraram para o confinamento total, com adoção de freestall. Nesses 
sistemas prevalece a dieta com uso da silagem de milho, silagem pré-secada de aveia e/
ou azevém e fenos, todos suplementados com os concentrados. O Paraná, que também 
é um importante produtor de mandioca, tem nos subprodutos desta cultura uma fonte 
de alimentos no período de escassez de forragem.

O estado é precursor em programas de capacitação de pessoas para a atividade. O SENAR 
-AR/Paraná, em parceria com o SEBRAE,criou um programa exemplar para a formação 
de jovens empreendedores rurais, chamado Programa Empreendedor Rural (PER). 
Este,certamente têm sido o alicerce da boa performance do agronegócio no estado e 
viabilizará a sustentabilidade desse crescimento. Sabidamente o PER foi nacionalizado 
e, hoje, já é desenvolvido em outras unidades da federação.
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O Centro de Treinamento para Pecuaristas (CPT), de Castro, criado há quase 50 anos 
para qualificar a mão de obra voltada ao trabalho da produção leiteira, é outro exemplo 
que deveria ser reproduzido em todo o país.

A Emater local também tem papel relevante no desenvolvimento sócio econômico da 
produção rural no estado. Na região Noroeste, tive a oportunidade de promover eventos 
com esta empresa e conhecerprofissionais competentes com trabalhos de assistência 
técnica muito eficazes.

O Programa Balde Cheio, desenvolvido pela Embrapa Pecuária Sudeste, foi inspirado 
na experiência doParaná. A Cooperideal, uma das maiorescooperativas de técnicos 
especializados em leite, foi criada no estado e tem sua sede em Londrina.

Outra iniciativa interessante para a cadeia do leite paranaense foi a criação do Conseleite 
Paraná, conselho paritário entre os segmentos produtor e indústria, cujo objetivo é nortear 
a política de remuneração dos produtores com base nos preços praticados no mercado, 
mitigando assim os conflitos entre os segmentos da cadeia produtiva.  Uma equipe de 
técnicos da Universidade Federal do Paraná processa os dados de volumes e preços do 
mercado do leite que são apresentados mensalmente em reunião do setor. Os estados 
do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Rondônia já reproduziram 
esta experiência.

O Paraná apresenta um importante parque industrial mesclado com fábricas antigas e 
outras novas. Boa parte da produção é processada na forma de leite longa vida, queijos e 
pó, comercializados no estado, no país e até exportados, principalmente na forma de pó. 
O leite paranaense também é exportado na forma “in natura” para outras regiões, como 
São Paulo e Minas Gerais.

No mercado formal, o estado possui aproximadamente 200 indústrias de laticínios sendo 
110 comServiço de Inspeção Federal (SIF), e 90 comServiço de Inspeção do Paraná (SIP).
A captação do leite também é realizada através da própria indústria ou terceirizada. Como 
no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina,o modelo predominante na remuneração do 
transportador terceiro ainda é por litro de leite transportado, o que implica nas mesmas 
consequências ruins da dependência do transportador. Tive a oportunidade de gerenciar 
pessoalmente grandes conflitos relacionados com o domínio do leite dos produtores 
pelo transportador. A comercialização de linhas de leite ainda é pratica presente no setor.

Quanto a qualidade do leite, podemos considerá-la já bastante diferenciada nas regiões 
colonizadas pelos holandeses e alemães, especialmente no que se refere a Contagem 
Bacteriana Total (CBT). O leite captado pela Cooperativa Castrolanda, por exemplo, 
apresenta uma CBT compatível com as melhores fazendas do mundo leiteiro desenvolvido.
A cultura do associativismo é bastante praticada. O conceito é muito bom quando se 
pensa em fortalecer o segmento produtor e, consequentemente toda a cadeia produtiva, 
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mas não apenas para reinvindicação de preços ao produtor, como em geral acontece. 
Há muito que se melhorar na organização das associações. As lideranças atuam 
muito focadas apenas com a “plataforma” do preço e pouco no desenvolvimento dos 
produtores. Programas de assistência técnica, compras conjuntas, inseminação artificial 
em grupo, recria de fêmeas comunitárias deveriam também ser priorizados nas ações 
destas organizações. Negociei diretamente com elas em muitas oportunidades e a 
pauta, na maioria das vezes, foi apenas endereçada aos preços do leite, o que também é 
importante, mas não o suficiente, tendo em vista que estes dependemmuito da conjuntura 
do mercado.

Podemos fechar este artigo considerando o Paraná não apenas como uma importante 
região estratégica para o abastecimento do país, mas certos de que temos muitas boas 
experiências que merecem ser multiplicadas para o setor leiteiro e todo o Agronegócio do 
país. 
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São Paulo

Em nossa caminhada pelo leite brasileiro fechamos a primeira parte com a abordagem 
dos três estados da Região Sul e que juntos produzem um terço do leite do país. Vamos 
publicar nestas três semanas sobre o Sudeste, onde temos outro pedaço do Brasil, com 
mais 36% da produção nacional. Abordarei sobre São Paulo (14/7), Minas (21/7) e Rio de 
Janeiro/Espírito Santo (28/7). Terminado o Sudeste, faremos uma interrupção da série, 
tendo em vista minha ausência do país por quarenta dias para um curso em Cambridge, 
quando retomaremos com mais quatro artigos sobre os estados de Goiás, Mato Grosso/
Mato Grosso do Sul, região Nordeste e Norte. A série se completará com dez artigos.

Em São Paulo, permaneci durante 13 anos na capital como Assessor Agropecuário da 
Nestlé Brasil. Alguns anos depois, retornei ao Vale do Paraíba, onde gerenciei operações 
de compras de leite, atuando também no suprimento de plantas na região Noroeste 
(Votuporanga) e Sudoeste (Presidente Prudente) pelo Consórcio Leitbom/Parmalat e 
Lácteos Brasil.

O estado apresenta muitos contrastes. A topografia é plana em algumas regiões, como no 
Oeste, e muito acidentada em outras, como no Vale do Paraíba. A temperatura também 
varia. A região de Araçatuba, por exemplo, é muito quente, e,no lado paulista da Serra 
da Mantiqueira, onde se encontra Campos do Jordão, muito fria. O mesmo ocorre com a 
agricultura como um todo, onde podemos ver atividades altamente tecnificadas e outras 
com muito menos uso de tecnologia, principalmente quando nos referimos à atividade 
leiteira.

Três dentre as cinco maiores fazendas de produção de leite do país estão em São Paulo, 
enquanto o estado ocupa apenas o sexto lugar no ranking nacional, com 1,69 bilhão de 
litros ao ano, equivalentes a 5,2% do leite produzido no Brasil. No período de 2008 a 2012, 
baseado nos dados do IBGE, podemos constatar que o estado cresceu a produção de 
leite em apenas 6,3%, enquanto o país alcançou17%, tendo o Paraná a maior evolução, 
com 40%.

Apenas para termos uma referência da produtividade da área do estado em leite, São 
Paulo, com aproximados 250 mil km2, produz 10 vezes menos leite que a Nova Zelândia, 
com uma área aproximadamente igual (270 mil km2).

Outra estatística curiosa é que dentre as 20 maiores microrregiões produtoras de leite 
do país, segundo o estudo elaborado pela Embrapa Gado de Leite,em fevereiro de 2012, 
baseada nos dados do IBGE, não é possível identificar nenhuma delas em São Paulo.

A produtividade por área também é muito variável. No passado pude visitar com o os 
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técnicos da Embrapa Pecuária Sudeste uma pequena propriedade, em São Carlos, do 
produtor Tadeu Finochio, com 25.000 litros por hectare/ano suplementada na seca com 
cana corrigida com uréia + sulfato de amônia e minerais. Um exemplo espetacular de 
produtividade. Esta propriedade interrompeu a atividade, mas é possível ver tantas outras 
assistidas por técnicos do Programa Balde Cheio igual ou com superior performance 
técnica.

A cana compete fortemente em espaço com os grãos e o leite. Muitas áreas planas, às 
vezes com solos de excelente qualidade, deram o lugar a essa monocultura. Isto acontece 
com muitas propriedades alugadas por um valor razoável para as usinas. 
A raça holandesa pura está presente em excelentes rebanhos especializados, mas 
nos plantéis paulistas, predominam os mestiços de holandês com as raças zebuínas, 
principalmente a Gir (Girolando).

Muitas das tentativas para a formação das raças mestiças para produção de leite, que 
o país experimentou ao longo de sua história leiteira, aconteceram no estado de São 
Paulo. No Vale do Paraíba, em Pindamonhagaba, surgiu a raça Mantiqueira, produto do 
cruzamento de touros holandeses de Portugal com vacas comuns da região. O grau de 
sangue se aproxima de um 7/8 holandês. Em São José do Rio Pardo, a Fazenda Graminha, 
desenvolveu a Riopardense, 5/8 de holandês e 3/8 guzerá. Outra tentativa de mestiçagem 
foi raça Pitangueiras que teve como base a raça britânica red poll, mista e tida como rústica, 
e a guzerá, trazida da Índia, tendo em vista a produção de leite. As fêmeas da segunda 
geração foram fecundadas por reprodutores red poll, originando mestiços com 5/8 da 
raça taurina e 3/8 de sangue zebuíno, que receberam a denominação de Pitangueiras. 

Uma realidade no setor leiteiro em São Paulo é a saída de grandes produtores especializados 
do processo produtivo. São muitos os criadores de gado puro que encerraram suas 
atividades no estado ao longo dos anos, principalmente no Vale do Paraíba e na região de 
Campinas. O custo elevado da terra, associado a grandes investimentos, especialmente 
em instalações e rebanhos “de elite”, contribuíram para esta realidade. A atividade leiteira, 
que é muito marginal, dependente da economia de escala, não é capaz de suportar custos 
fixos elevados sem a produção compatível. 

O principal alimento volumoso é o pasto tropical suplementado na seca por capineiras de 
cana e/ou capim elefante. A silagem também é inevitável, já que o período de estiagem 
é longo (maio a setembro). Diferentemente dos estados do Sul do país, favorecidos pelo 
bom regime de chuvas ao longo do ano, associado às baixas temperaturas, a produção de 
forrageiras de inverno em São Paulo é quase inexistente.

O estado com a produção atual de leite e com uma população tão grande é o que mais 
importa leite produzido pelas demais regiões produtoras do país na forma de derivado 
lácteo ou mesmo “in natura”. Toda indústria de lácteos com Selo de Inspeção Federal 
(SIF) procura colocar seus produtos em São Paulo. As plantas paulistas são muito 
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dependentes da produção de outros estados, principalmente de Minas Gerais e da região 
Sul do Brasil. Até o Mato Grosso do Sul, que não é um grande produtor, fornece leite para 
SP.

A maior distribuição de leite em programas sociais do país também ocorre no estado.

O parque industrial para a produção de lácteos apresenta uma grande ociosidade, 
provavelmente, uma das mais elevadas do país. São muitas fábricas de pó, UHT, queijos 
e refrigerados. Grandes plantas tiveram suas atividades encerradas em Porto Ferreira, 
Jundiaí, Ribeirão Preto, Votuporanga, São Paulo (capital), dentre outras, não por falta de 
mercado, mas principalmente por falta de matéria prima.

São Paulo é sede e berço das principais organizações do setor: ABIQ, ABILD, LEITE BRASIL, 
ABLV. A VIVA LÁCTEOS, recém-criada e com sede em Brasília, também foi “gestada” em 
São Paulo, com o apoio das lideranças de outros estados.

No desenvolvimento dos produtores, a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral 
(CATI), é o serviço estadual que oferece assistência aos produtores nos diversos 
segmentos agropecuários. Alguns projetos independentes focados na produção de leite 
são encontrados pontualmente, como é o caso do CATI Leite, através do qual foram 
treinados mais de 100 técnicos com a filosofia do Programa Balde Cheio pela equipe de 
leite da Embrapa Pecuária Sudeste. A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz - 
ESALQ ocupa um papel importante na transferência de tecnologia. Lá, no departamento 
de Zootecnia, o Clube de Práticas Zootécnicas (CPZ), idealizados pelos professores 
Moacir Corsi e Vidal Pedroso de Faria, formou muitas competências para o leite.

Na ESALQ, foi criado, com o apoio das indústrias, um Centro de Treinamento para 
capacitação de mão de obra para produção de leite. A fazenda de produção de leite que 
há muitos anos é referência em intensificação de pastagem, é a base desta unidade. 
Muitos treinamentos são oferecidos ao longo do ano. Trata-se de um bom exemplo para 
as instituições de ensino do país.

Na Embrapa Pecuária Sudeste também existe um sistema de produção de leite  que 
tem sido muito utilizado para a geração de pesquisa e na transferência de tecnologia. O 
programa Balde Cheio, anteriormente mencionado, foi estruturado pelos pesquisadores 
da Embrapa, e, hoje, tem sido uma escola para formação de técnicos com competência 
em produção de leite para diversos estados do país.

O Instituto de Zootecnia de Nova Odessa já exerceu um papel muito importante para a 
geração de tecnologia de produção, em especial, nos estudos de pastagens. Infelizmente, 
hoje, esta instituição de pesquisa tem menos vigor que no passado.

Em São Paulo como praticamente em toda a região Sudeste, o leite é coletado por 
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transportadoras terceirizadas que são remunerados por km rodado. Esta prática associada 
à granelização, tem viabilizado a aplicação de ferramentas de otimização da coleta 
através do aumento do volume coletado por km rodado. Estes aplicativos nacionais ou 
importados têm viabilizado ganhos logísticos importantes para a competitividade do 
setor.

Podemos admitir que o estado, embora tenha muitas oportunidades de ganhos de 
produtividade para o agronegócio leiteiro, não tem tratado o setor com a devida importância 
econômica e social. Acreditamos que para torná-lo competitivo, é imprescindível otimizar 
o uso de terra e da mão de obra, que são caros no estado, com muita tecnificação no 
processo produtivo. O segmento produtor e da indústria têm papel importante para a 
consecução deste desafio.
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Minas Gerais

Costumo dizer com muito orgulho que nasci ao lado do curral. Foi numa fazenda na Zona 
da Mata de Minas Gerais (Rio Preto). Lá, durante a minha infância, lidei com vacas de leite 
todo o tempo, onde aprendi muito sobre a atividade. O leite era a principal fonte de renda 
que viabilizou criar e formar uma bela família de dez irmãos. Foi em Minas também que, 
após conhecer a Universidade Federal de Viçosa, troquei a Medicina pela Agronomia, 
tendo os primeiros contatos com as tecnologias de produção.

Como técnico de campo, trabalhei praticamente em todo o estado, interagindo diretamente 
com os segmentos da cadeia do leite residindo no Sul de Minas (Três Corações), Norte 
de Minas (Montes Claros) e Alto Paranaíba (Patrocínio). Na Zona da Mata fui produtor de 
leite em uma propriedade há 10 km de Coronel Pacheco.

O estado, comprodução de 8,9 bilhões de litros de leite (IBGE, 2012), ocupa com muita 
vantagem a liderança nacional no ranking, com 27,6% do total produzido. De 2008 a 
2012, o crescimento foi o quinto maior do Brasil, com 16%.

Apesar da pujança na sua produção, onde praticamente se produz leite em seus 853 
municípios, a produtividade da área ainda tem muito espaço para crescer. Para se ter 
uma idéia, a França, sétimo maior país produtor de leite no mundo, cujo território tem 
cerca de 550 mil km2, produz 2,6 mais leite que Minas cuja área é de 586,5 mil km2.

Segundo dados do censo do IBGE de 2006, em Minas são 223.100 estabelecimentos 
produtores de leite. O tamanho das propriedades é muito variável, mas, em geral, elas 
têm área “de sobra” para a atividade. São maiores do que as da região sul do Brasil. A 
intensificação do uso da terra ainda é insuficientemente explorada.

Considerando que cada produtor de leite emprega outras três pessoas, o número de 
empregos gerados no estado apenas pelo segmento produtor é de cerca de 700mil. Isto 
ratifica a importância sócio- econômica do setor leiteiro para Minas e para o país. Dados 
de pesquisa do Prof. Dr. Paulo do Carmo Martins, demonstraram que o setor emprega 
mais que a indústria de automóvel, calçados, metalurgia e outros setores da economia, 
além da relevante geração de renda e tributos.

O leite mineiro atualmente está mais presente nas regiões do Triângulo Mineiro e Alto 
Paranaíba. A Zona da Mata e o Sul de Minas já foram mais importantes como regiões 
produtoras. Por uma série de razões, como o custo elevado da terra, a topografia 
acidentada e a mão de obra cara, dentre outras, a produção migrou para a região do cerrado 
mineiro. O Norte, que faz parte da região da SUDENE, também tem produção limitada, 
principalmente em função da seca. O Vale do Jequitinhonha, que também é seco, é uma 
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região com poucos recursos produtivos.  A região Leste tem uma boa produção, mas 
ainda pouco tecnificada e de elevado número de pequenos produtores. O mapa abaixo, 
preparado com base nos dados do IBGE de 2012, ilustra como a produção está distribuída 
nas mesorregiões do estado.

Muito leite produzido em Minas é vendido “in natura” ou como derivados para outros 
estados. O leite cru refrigerado se destina, principalmente, a São Paulo e Rio de Janeiro. 
Como produto processado viaja por todo o país, nas mais variadas formas de derivados.

O parque industrial estabelecido é relevante. Nele estão inseridas grandes fábricas de 
leite em pó, UHT, queijos, produtos refrigerados e manteiga.

O queijo Minas frescal, curado ou padrão, é produzido em grande quantidade. O estado 
também se destaca na produção de queijos artesanais, como os famosos queijos do 
Serro e da Serra da Canastra.

Fonte: IBGE, Pesquisa Pecuária Municipal, 2012
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Os mestiços de holandês e gir prevalecem nos rebanhos leiteiros de Minas. Mas muitos 
já são puros de holandês. Também podemos encontrar núcleos importantes de pardo 
suíço, jersey e gir leiteiro. A Inseminação artificial é uma prática com grande oportunidade 
de trabalhar a sua massificação. Em contrapartida, muitos rebanhos mineiros já utilizam 
a tecnologia de embriões sexados, produzidos através da fertilização in vitro (FIV).

A alimentação do rebanho varia muito com a sazonalidade. No estado, o período de 
chuvas, que acontece a partir da segunda quinzena de setembro, se alterna regularmente 
com o período de estiagem, que vai de maio a setembro. A região do Norte de Minas é 
uma exceção onde o período seco, em geral, é mais prolongado. Nas águas, as pastagens 
tropicais prevalecem como alimento volumoso principal. Neste período, a suplementação 
de volumosos no cocho é significativamente reduzida. Os pastos são manejados de 
diferentes formas. Muitos os utilizam extensivamente, outros diferindo o pastejo, e os 
mais especializados, em sistemas rotacionados. Neste campo há muitas oportunidades 
de ganhos pela intensificação com técnicas de correção dos solos, adubação, rotação de 
pastos e, até mesmo, de irrigação.

No período seco a cana corrigida é uma prática bastante difundida no lugar das capineiras 
de capim elefante, que em razão da dificuldade de manejo para o corte, foram reduzidas 
e/ou substituídas por canaviais. Ao mesmo tempo, a silagem de milho ou sorgo é muito 
utilizada na seca, principalmente nos rebanhos mais tecnificados. 

O uso de feno é muito restrito a sistemas especializados, sendo utilizado em formulação de 
ração total ou na cria e recria de fêmeas. As forrageiras de inverno são quase inexistentes.

A suplementação com concentrados é convencional, ao longo de todo o ano, mas ainda 
sem muitos critérios técnicos. A adequação deste alimento à dieta trata-se de uma boa 
alternativa para reduzir os custos, já que este é o fator que mais onera a produção.

A produção de leite de Minas é transportada a granel por transportadoras que são 
remuneradas por km rodado. O uso do reboque (“julieta”) é muito comum no estado, 
diferentemente dos estados do Sul do Brasil, que são menos frequentes ou até 
inexistentes, como em Santa Catarina. Este modelo otimiza o transporte impactando em 
ganhos logísticos para toda a cadeia produtiva.

O estado sempre trabalhou bem o controle sanitário do rebanho. A vacinação contra 
Brucelose e os exames de Brucelose e Tuberculose são práticas bastante regulares. O 
Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) sempre foi uma organização muito atuante e 
com ação forte junto ao setor produtivo.

Com relação à qualidade da matéria prima, muitas têm sido as ações realizadas pela 
indústria, independentemente, ou em parcerias com o estado e/ou outras instituições do 
setor, que têm apoiado iniciativas focadas na redução de CBT e CCS. O programa Leite 
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Legal, desenvolvido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), em parceria 
com o SEBRAE, é uma destas iniciativas.

Outro ponto importante no que se refere à qualidade, diz respeito aos sólidos totais, 
que são relativamente bem elevados quando comparados com os estados do Sul ou do 
Nordeste.

Minas, à exemplo da produção de leite, tem uma história na organização cooperativista. O 
modelo vem passando por uma intensa profissionalização. Dentre as Centrais estaduais 
de cooperativas leiteiras do país, a Cooperativa Central dos Produtores Rurais (CCPR), 
também conhecida pela sua marca Itambé, é uma das poucas que permanecem. Mesmo 
assim, num formato diferente do convencional. Numa direção de consolidação do setor, 
a Itambé e Vigor se uniram através da Itambé S/A.

Outra concepção cooperativista surgiu em Minas, com a criação da Central Minas Leite, 
em 2004. Trata-se deuma organização virtual, que hoje congrega 9 cooperativas e 
comercializa próximo de 1 milhão de litros de leite com as principais indústrias do país.

Minas Gerais também abriga o Instituto de Laticínios Cândido Tostes (ILCT) da Empresa 
Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), que tem sido a mais importante escola 
formadora de técnicos para o segmento industrial do país. Na maioria das indústrias de 
laticínios do Brasil é grande a chance de encontrar um técnico egresso desta Instituição.

Um privilégio concebido ao estado foi a criação do Centro Nacional de Pesquisa Gado 
de Leite (CNPGL), em 1976. A história desta unidade coincide com meu tempo de vida 
profissional. Integrei, inclusive, o Comitê Assessor Externo do CNPGL de 2006 a 2009, 
em duas diferentes gestões da unidade. E durante toda esta trajetória pude acompanhar 
e desfrutar muito de tantos trabalhos ali realizados em pesquisa e desenvolvimento. 
Lá, são treinados muitos técnicos, realizadas diversas visitaspor produtorese, de lá, 
“espalhada” muita tecnologia. A Embrapa tem contribuído para mudar a “cara” do 
segmento produtor de leite deste país. Depois da Embrapa, certamente a expressão “tirar 
leite” foi definitivamente substituída por “produzir leite”.

No CNPGL foi criado o Núcleo de Treinamento (NUTRE), que oferece regularmente 
uma agenda de atividades para Transferência de Tecnologia. Há também a Residência 
Zootécnica, que precisa ser institucionalizada. Este projeto permite que técnicos 
recém-formados em escolas agrícolas de ensino médio, façam uma especialização em 
Bovinocultura de leite no Campo Experimental desta Instituição, durante um ano.

Outro exemplo que surgiu na formação técnica são as Aulas Práticas Integradas de Campo 
(APICs) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Refere-se a um estágio que 
permite uma forte interação da academia com o setor produtivo proporcionando aos 
formandos da Escola de Veterinária uma semana de imersão junto aos produtores das 
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mais variadas regiões, realizando práticas em reprodução, clínica, cirurgia e manejo em 
geral, com o acompanhamento dos professores.  

Uma experiência espetacular foia criação na UFV do Programa de Desenvolvimento 
da Pecuária Leiteira na Região de Viçosa (PDPL-RV), através de uma parceria público-
privada de sucesso, com o objetivo de formar competências técnicas para o setor leiteiro. 
O programa, que já completou 26 anos, tem o seu ‘laboratório’na fazenda de produção 
de leite da Universidade Federal de Viçosa, e nos produtores de leite,no entorno daquela 
instituição. Os acadêmicos que aspiram a uma carreira no leite saem de Viçosa bem 
preparados e, em geral, muito bem colocados nos diversos segmentos da cadeia do leite.

O projeto Educampo foi inspirado na experiência do PDPL-RV, por uma iniciativa do 
SEBRAE-MG.Trata-sede um produto exemplar de assistência técnica e gerencial para o 
produtor de leite. Embora tenha sido nacionalizado, sua ação está centrada em Minas 
Gerais, com cerca de 1500 produtores assistidos em grupos pelos técnicos, a maioria 
deles egressos do PDPL.

Tive a oportunidade de analisar no meu projeto de mestrado (concluído em ago-05), 
os dados de175 propriedades leiteiras assistidas no período de abril de 2003 a março 
de 2004 pelo Projeto Educampo. Os estudos mostraram que os produtores, à medida 
que produziam mais leite por unidade de área utilizada (litros/ha/ano) e com maior 
produtividade da mão de obra (litros/dia), ganhavam mais dinheiro, depois de deduzido 
todos os custos.

O programa “Balde Cheio” da Embrapa Pecuária Sudeste, foi uma boa semente plantada 
no estado por uma iniciativa da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de 
Minas Gerais (Sistema FAEMG/SENAR) com grande sucesso no desenvolvimento, 
principalmente, dos pequenos produtores. O programa capacita atualmente mais de 
200 técnicos, atendendo continuamente cerca de 2 mil unidades de produção. Ainda no 
campo da formação tem sido destaque em Minas o REHAGRO – Recursos Humanos do 
Agronegócio, uma Instituição de Ensino que tem preparado muita gente especializada 
para atuação no setor.

Não é possível falar de leite no país sem mencionar Minas Gerais. O estado é muito 
produtivo e oferece excelentes experiências para o setor leiteiro nacional. Apesar dos 
bons resultados apresentados em produtividade, tecnificação e eficiência, são muitas as 
oportunidades que se vislumbram em toda a cadeia produtiva. Diminuir a ociosidade do 
parque fabril estabelecido, intensificar a produção, agregar mais valor ao produto e reduzir 
os custos logísticos são caminhos que toda a cadeia do leite do estado deve perseguir 
para a sua sustentabilidade.
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Rio de Janeiro e Espírito Santo

Conforme anunciamos, vamos trabalhar neste artigo os estados do Rio de Janeiro e 
Espírito Santo, juntos, fechando assim a região Sudeste.

Iniciei minha vida profissional em Barra Mansa, região Sul fluminense do Rio de Janeiro, 
onde residi por um ano. Lá, na época,estava estabelecida uma importante planta de 
produção de refrigerados, que mais tarde foi desativada, se transformando em fábrica 
de produtos UHT. No Espírito Santo, atuei na região de Nova Venécia, ao Norte, onde 
funcionava uma plantaapta para a produção de leite em pó industrial, mas que operava, 
principalmente, como uma pré-condensadora. 

Os dois estados produziram juntos próximo de umbilhão de litros de leite em 2012, 
segundo dados do IBGE. O Rio de Janeiro (RJ) com 538,8 milhões e o Espírito Santo (ES) 
com 456,4 milhões, ocupam respectivamente o 12° e o 15° lugares no ranking nacional de 
produção. De 2008 a 2012, o RJ cresceu 13% e o ES apenas 9%, enquanto o país, 17% no 
mesmo período.

Ambos os estados tem uma topografia muito acidentada, o que limita consideravelmente 
o uso da mecanização e a produção de forragens. Com solos tombados, o processo de 
erosão é intenso e as práticas de conservação são difíceis, masimprescindíveis, elevando 
os custos de produção. Na Embrapa Gado de Leite o plantio de brachiaria em faixa é um 
exemplo de tecnologia para a formação de pastos nos morros sem tanta erosão.

O preparo do solo e o transporte muitas vezes têm que ser realizados através do uso da 
tração animal. A cangalha e a junta de boi puxando arado podem ser vistos nestas regiões 
com alguma frequência.

Os produtores, em geral, têm uma produção pequena, com menosde 100 litros diários na 
média, nos dois estados. Com base no Censo do IBGE de 2006, são 15.000 produtores no 
RJ e 17.800 no ES. Cruzando estes números com os volumes produzidos, cada produtor 
fluminense produz em média 98 litros e o capixaba, 70 litros por dia.

No ES o leite está mais concentrado nas regiões Noroeste e Sul do estado e no RJ, nas 
regiões Noroeste e Sul Fluminense. Os municípios de Nova Venécia, Colatina, Cachoeira 
do Itapemirim e Presidente Kennedy, no ES, e, Itaperuna e Valença, no RJ, se destacam 
como grandes produtores.

O mapa abaixo, preparado com base nos dados do IBGE de 2012, ilustra como a produção 
do estado do Rio de Janeiro está distribuída nas mesorregiões.
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Fonte: IBGE, Pesquisa Pecuária Municipal, 2012

Fonte: IBGE, Pesquisa Pecuária Municipal, 2012

Em seguida, o mapa com a produção de leite nas mesorregiões do Espírito Santo.
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No ES, a disponibilidade per capta de leite é de 130,4 litros, enquanto no RJ, ela é de 
apenas 33,7. Ou seja, o RJ tem uma produção muito aquém da necessária para abastecer 
sua população de 16 milhões de habitantes. Assim, podemos considerar que produzir 
leite nestas regiões, especialmente no RJ, dá ao produtor boas oportunidades de 
comercialização, proporcionando preços mais atrativos.

O parque fabril instalado no RJ é extremamente ocioso. Com o objetivo de estimular a 
produção interna, o governo estadual criou o Rio Leite. O programa consiste em promover 
a industrialização de leite através de incentivos fiscais. Por meio de um decreto, o estado 
zerou o ICMS para indústrias e cooperativas. Isso proporciona uma vantagem competitiva, 
sendo que  na maioria das demais unidades da Federação, a cadeia do leite é onerada em 
12% por este tributo.  Ou seja, para uma indústria do RJ processar leite de outro estado, 
ela paga 12% a mais por este produto.

Esta medida associada à importância que o mercado do RJ representa para o setor, 
têm estimulado muitas empresas a se estabelecerem no estado. A indústria de leite e 
derivados Marília, por exemplo, construiu uma nova fábrica em Itaperuna, no Noroeste do 
estado. A Caprilat, de Friburgo, adquiriu a fábrica da Canaã Leite, em Macacu, na região 
Serrana, para beneficiar leite bovino. A LBR opera em Barra Mansa com uma fábrica de 
leite UHT, adquirida da Nestlé, pela Bom Gosto. Em Três Rios, a Nestlé também inaugurou 
recentemente uma unidade fabril. Em Itaperuna, a Quatá adquiriu a fábrica e a marca 
Glória, que estava sendo operada pela LBR. E a Vigor, assumiu a planta da BRF, que já 
estava em fase final de montagem, em Barra do Piraí. Nenhuma delas dispõe de matéria-
prima suficiente para abastecer as suas operações. Todas dependem de leite trazido de 
outros estados, principalmente de Minas Gerais.

O Rio Leite, também promove ações de transferência e difusão de tecnologia através da 
realização de encontros técnicos, compalestras para os produtores em todo o estado.

No ES, a operação do parque fabril, que também tem ociosidade, já é mais equilibrada 
com a produção.  

O rebanho predominante na região dos dois estados é de mestiços girolando. Ainda 
prevalece o uso de touros reprodutores havendo muito espaço para ganhos genéticos 
com a implementação de práticas, como a inseminação artificial e a seleção dos animais. 
Entendemos que tanto o RJ como o ES representam um importante mercado para se 
introduzir fêmeas leiteiras com boa genética, provenientes de outros estados. 

A Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuáriado Rio de Janeiro (SEAPEC) criou o 
Programa Rio Genética, visando aumentar e melhorar a produção de leite no estado, 
através do melhoramento genético dos rebanhos. O principal objetivo é aproveitar o 
potencial expoente do mercado leiteiro do RJ, incentivando, principalmente, os pequenos 
produtores. Além de proporcionar o acesso à Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF), 
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o programa oferece financiamento em condições especiais para que os produtores 
possam adquirir animais de alto padrão de outros estados. Em parceria com a Embrapa 
Gado de Leite, que cede tanto a estrutura do laboratório, em Valença, quanto o material 
genético de alto padrão, a Empresa de Pesquisa Agropecuária do RJ (Pesagro-RJ), 
está desenvolvendo a parte do programa voltada para produção de embriões, que são 
repassados aos produtores participantes dessa ação. A execução do trabalho é feita pela 
EMATER-RIO.

O pasto no período das chuvas, que é bem distribuída, é o principal alimento volumoso. 
O uso mais intensivo do solo, através da adubação e rotação das pastagens, precisa ser 
praticado, tendo em vista a restrição de áreas planas para se manejar as vacas de leite. 
O dispêndio de energia de um animal para pastar em áreas extensivas e com topografia 
muito ondulada, como na maiorparte destes estados, é muito elevado, reduzindo a sua 
eficiência na produção.

No período seco do ano, que varia de setembro a maio, a produção é ainda mais reduzida. 
A suplementação volumosa nesta época é insuficiente. Os alimentos mais utilizados são 
o capim elefante ou a cana picada, sendo esta corrigida com uréia, sulfato de amônia e 
minerais. A silagem é utilizada, mas em menor quantidade, quando comparado a outros 
estados, como no Sul do país. As áreas planas para a produção mecanizada de milho ou 
sorgo restringem a produção deste volumoso.

O uso de concentrado é comum, principalmente no período seco. Esta prática, como 
em todo o país, representa uma grande oportunidade de adequação e a consequente 
redução de custos, já que este é um dos componentes mais caros da produção de leite.

A qualidade do leite nos dois estados precisa ainda de ser muito trabalhada. Os resultados 
de Contagem de Células Somáticas (CCS), nos produtores da região Sul fluminense, 
segundo as análises realizadas pelas indústrias nos laboratórios da Rede Brasileira de 
Laboratórios de Controle da Qualidade do Leite (RBQL), são ainda muito elevados.

Um destaque para esses dois estados é o processo de implantação da coleta a granel, que 
embora tenha sido implementado posteriormente a outras unidades da Federação, como 
o Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, apresentou grandes avanços recentemente, 
reduzindo sensivelmente o uso de latões para o transporte de leite quente.

Em todo o país a produção de leite é ainda pouco tecnificada. Há carência de técnicos e 
competências para assistir o produtor. Todos os diagnósticos realizados apontam esta 
deficiência. No ES e no RJ não é diferente. Mas há que se destacar nestes dois estados um 
empenho da EMATER para suprir esta necessidade. Esta é uma evidência, principalmente 
no RJ, que tem trabalhado muito em parceria com o Centro Nacional de Pesquisa de Gado 
de Leite (CNPGL) da Embrapa, no treinamento de seus técnicos e na transferência de 
tecnologias. 
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A Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Estado do Rio de Janeiro (FAERJ), através 
do SENAR, tem desempenhado um importante papel para o desenvolvimento dos 
produtores de leite no estado. Com o apoio do SEBRAE-RJ, o Programa Balde Cheioiniciou 
seu trabalho no Rio de Janeiro em 2003, sendo muito bem sucedido. A proposta, que se 
iniciou modesta, com apenas seis técnicos, já conta hoje, com mais de 50 extensionistas, 
atendendo mais de 200 propriedades. Em Valença, por exemplo, uma propriedade muito 
pequena, de apenas 0,5 ha, assistida por técnicos deste programa, atingiu resultados 
espetaculares em produtividade/área.

As parcerias também têm sido importantes para a cadeia do leite nos estados do ES e 
RJ. A LBR, por exemplo, firmou em 2012 com o Sistema FAERJ, um convênio que permitiu 
qualificar cerca de 200 produtores de leite do Estado, através de treinamentos ministrados 
por técnicos da FAERJ e do SENAR Rio. 

A experiência cooperativista nestes dois estados não tem sido bem sucedida. No RJ, em 
especial, existiram muitas delas. A Cooperativa Central de Produtores de Leite – CCPL, 
uma grande Central, com sede na cidade do Rio, não teve um final feliz. Na região Sul 
fluminense, foram tantas as pequenas cooperativas que descontinuaram suas atividades. 
Podemos citar Santa Isabel do Rio Preto, Conservatória, Rio Claro, Rio Preto, Rio das 
Flores, Barra do Piraí, Volta Redonda, dentre outras. A frustação destas organizações, 
que entendemos serem importantes para toda a cadeia produtiva do leite, não está no 
conceito, mas sim na sua forma de condução. As diretorias, normalmente formadas por 
produtores maiores ou, politicamente, melhores articulados, nem sempre reúnem as 
melhores competências para a gestão destes empreendimentos.

O grande mercado consumidor para os derivados lácteos, assim como a oportunidade de 
intensificação da produção das propriedades nesses dois estados, devem merecer a esta 
região do Sudeste, uma atenção especial por parte dos players do setor.
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Goiás

O estado de Goiás produziu 3.5 bilhões de litros de leite em 2012, segundo dados do IBGE, 
ficando em 4° lugar no Ranking Nacional dos estados com 11% da produção nacional. 
A posição do estado já foi melhor. Em 2000 ocupava o 2° lugar, perdendo apenas para 
Minas Gerais. Em 2008 caiu para a 3ª posição e em 2009 para a quarta posição, onde 
permanece até o presente.

São poucas as regiões no mundo que reúnem condições tão boas para a produção de 
leite como Goiás. A terra que já custa mais, ainda é muito competitiva quando se compara 
com os estados do Sul e São Paulo. As propriedades leiteiras do estado, cuja área média 
está em torno de 87 ha, são bastante adequadas para se fazer uma bom projeto para a 
produção de leite. A condição de clima tropical que favorece a produção de pastos com 
produtividade elevada é um outro diferencial relevante. A sazonalidade é bem regular 
com pelo menos seis meses de chuva para produção de volumosos como reserva para a 
seca.

A fim de nos ajudar a refletir o potencial de produção de leite em Goiás, vamos comparar 
a produtividade com a Inglaterra, um dos quatro países do Reino Unido. Com apenas 
130.395 km2, 2,6 vezes menor que o estado de Goiás, o país produz aproximados 9 bilhões 
de litros de leite por ano, 2,5 vezes mais leite que Goiás. A produtividade da vaca inglesa 
que foi, em média, 6.621 litros de leite em 2003 aumentou para 7.535 litros, crescendo 
13,8% nesse período. Este contraste retrata o quanto é possível crescer a produção aqui 
no cerrado brasileiro.

O parque industrial é moderno. São cerca 250 plantas instaladas. 

Com uma produção diária média de 9,7 milhões de litros e uma capacidade industrial 
estimada de 15,5 milhões diários, a indústria leiteira de Goiás é muito ociosa. Estima-se 
que a ocupação média anual é de apenas 60%, o que eleva muito seus custos fixos.

Apesar da otimização já realizada por parte das indústrias goianas com a desativação 
de plantas, é vital um aumento da ocupação das fábricas. Este é um arranjo que passa 
necessariamente pelo aumento de produtividade do produtor.

No estado, cerca de 70.000 produtores de leite abastecem aproximadamente as 250 
indústrias leiteiras inspecionadas. O leite informal ainda é bastante representativo.

As oportunidades de melhorias técnicas no segmento primário são muito grandes. 
Segundo dados do Diagnóstico da Cadeia Produtiva do Leite de Goiás, realizado pelo 
Sistema Faeg/Senar em 2009, 24,2% possuem ordenhadeira mecânica e apenas 12,8 % 
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deles usam Inseminação Artificial. Ainda, 56% dos produtores faz apenas uma ordenha 
diaria.

Considerando que o n° de produtores são 60.000, a produção média anual por produtor 
é de 59.105 litros (no diagnóstico a pesquisa revelou que cada um dos 500 produtores 
entrevistados produziu 89.429 litros). Com esta produção os custos fixos se tornam 
muito elevados o que reduz muito as margens de lucro da atividade. No estudo da FAEG 
apurou-se que o capital investido na atividade leiteira é, em média, R$786.594,00. Isto 
significa que são R$13,30 investidos para cada litro de leite produzido.

O sistema de produção de leite é predominantemente a pasto com suplementação de 
volumosos à base de cana corrigida e silagem de milho e sorgo. A Brachiaria brizanta e 
Brachiaria decumbens são os capins mais presentes, ocupando 92% das pastagens. Os 
pastos não se apresentam, em geral, bem manejados. Viajando pelo estado é possível 
visualizar o superpastejo com alta degradação. A presença elevada de cupins também 
compõe a recente paisagem das pastagens.

Segundo o diagnóstico da FAEG a produção de volumosos está estruturada da seguinte 
forma nas fazendas de leite de Goiás:

A produtividade da terra é baixa. Segundo dados do diagnóstico ela é, em média, de 2102 
litros, por hectare. O produtor do menor estrato (até 50 litros) produz apenas 1.486 L/
ha. Quando se avalia tecnicamente este índice conclui-se que ele é muito baixo. Apenas 
uma pequena intensificação, com melhores práticas de manejo e adubação e seleção 
do rebanho, é possível, facilmente, dobrar esta produtividade. No mesmo estudo os 
produtores de 500 a 1.000 litros por dia já conseguem 7.115 litros/ha/ano.

A genética do rebanho de leite em Goiás é caracterizada pelos cruzamentos das raças 
zebuínas com a raça holandesa. O números de vacas leiteiras em 2012, segundo dados 
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do IBGE, foi de 2.692.841, cuja produtividade média anual é de 1.317 litros por ano,quase 
a metade da vaca gaúcha ou catarinense, que produz 2.400 litros e quase 6 vezes menos 
que a vaca de leite do Reino Unido, com 7.535 litros.

Segundo o Diagnóstico de 2009 da FAEG, resumido no quadro abaixo, o rebanho da 
fazenda de leite em Goiás tem, em média, 97 cabeças. Destas, 26 são vacas em lactação, 
ou seja, apenas 27% dos animais são produtivos. Em rebanhos com elevado nível de 
eficiência esse índice ultrapassa 45%. A porcentagem de vacas lactantes em relação ao 
n° de vacas totais é de apenas 59,1%, variando de 55.5% no estrato de 50 a 200 litros a 
65,6% no estrato acima de 1.000 litros. Este índice é baixo quando se compara ao que 
buscamos tecnicamente, de pelo menos 83%. Os rebanhos americanos trabalham com 
86%.

A captação do leite é uma área que também oferece grandes oportunidades ao setor. A 
baixa produtividade da área associada a uma malha de produtores muito dispersa eleva 
os custos logísticos da coleta do leite. A indústria necessita estudar e exercitar melhor 
sua área de atuação. Os programas disponíveis no mercado para a otimização logística 
podem ajudar muito esta ação.

O leite de Goiás como em todo país já apresentou grandes melhoras na sua qualidade. Mas 
muito trabalho ainda é preciso ser feito. Os sólidos do leite produzido são bons quando 
comparados a outros estados do país. No entanto, quando a referência são países como 
a Nova Zelândia, Holanda e Canadá, as oportunidades de ganhos que ainda temos são 
muito grandes. No que se refere a Contagem Bacteriana Total (CBT) e Contagem Celular 
Somática (CCS) há muito trabalho ainda para atingirmos níveis de países com pecuária 
leiteira desenvolvida.

Tanto o produtor quanto a indústria são muito bem representados em Goiás. A Federação 
da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG) tem uma atuação muito relevante. Muitas ações 
têm sido executadas pela Federação voltadas para o desenvolvimento do segmento 
primário. 

O Sindileite de Goiás também é diferenciado no contexto nacional, na representatividade 

Fonte: Diagnóstico da Cadeia Produtiva de leite do Goiás - 2009
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das indústrias. Diversas iniciativas acontecem no estado em prol de toda a cadeia 
produtiva por esta organização.

Outra fato relevante no setor leiteiro de Goiás, voltado aos interesses do segmento 
produtor e de toda a cadeia produtiva, foi a criação da Centroleite em 1997. Trata-se de uma 
organização virtual com a concepção cooperativista, que hoje congrega 15 cooperativas e 
comercializa próximo de 700 mil litros de leite com as principais indústrias do país. 

Entendemos que o arranjo perfeito é o alinhamento destas instituições focadas no mesmo 
objetivo, norteados pela filosofia do “ganha-ganha”. O Paraná é um bom exemplo onde 
muitas políticas nasceram deste entendimento, como é o caso do Conseleite Paraná, 
Programa Empreendedor Rural, o Centro de Treinamento para Pecuaristas (CTP) de 
Castro e mais recentemente a Aliança com as cadeias do leite do RS e SC.

A produção leiteira goiana com extensas áreas de terra e boas condições de clima, 
topografia e qualidade dos solos apresenta grandes oportunidades de ganhos. Uma das 
deficiências do setor passa pela falta de assistência técnica e gerencial dos produtores, 
que ainda são muito extrativistas. 

Os dados do Diagnóstico da FAEG são alarmantes quando se trata deste capítulo. 
Quando se lê que 51,8% dos produtores entrevistados não foram visitados por nenhum 
técnico no ano anterior ao estudo, todos nós inseridos na cadeia produtiva, devemos 
ficar incomodados. Este quadro é ainda mais crítico quando ficamos sabendo que 82,8% 
não recebiam uma assistência continuada. É igualmente ruim quando se constata que 
na temática da capacitação oferecida aos produtores, o gerenciamento da propriedade, 
contempla apenas 7,7% dos assuntos.

O estado não tem sido o melhor exemplo quando se trata da assistência técnica aos 
produtores de leite. O ressurgimento da Emater foi uma ação positiva mas as ações 
focadas ao setor podem ser melhoradas. Os estados da região Sul do Brasil, como já 
comentamos em artigos anteriores, têm cumprido melhor este papel.

No que se refere a assistência técnica privada o projeto iniciado no estado norteado por 
uma parceria da FAEG, SENAR e SEBRAE, com o Sindileite tem uma boa perspectiva para 
repor este vazio.

O projeto surgiu em 2011, quando os seguimentos envolvidos na cadeia láctea no Estado 
de Goiás se reuniram e discutiram como poderiam alavancar a produção de leite. Dentre 
outras prioridades como o desenvolvimento dos produtores, estava também o projeto da 
venda financiada de touros de raça leiteira, visando a melhoria genética do rebanho. 

Com isso, o Sindileite através de suas filiadas e parceiros, pretende dar uma nova dinâmica 
à produção de leite no Estado e uma maior motivação aos produtores, levando a eles 
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novos conhecimentos e assistência técnica e gerencial.

Há ainda outras iniciativas muito positivas, como o NATA, da Nestlé, o Procampo, do 
Laticínio Piracanjuba e,  o Programa Balde Cheio, promovido no estado pelo sistema 
FAEG/SENAR. 

As ações de apoio, desenvolvidas pelo SENAR AR/GO, SEBRAE, especialmente no que se 
refere a capacitação dos produtores e seus trabalhadores são muito importantes. Mais 
recentemente a implementação do “Programa Empreendedor Rural” (PER), fruto de 
uma parceria destas duas instituições, e com excelentes resultados no Paraná, também 
vão agregar muito à cadeia do leite no estado.

Um bom exemplo de Goiás foi a organização dos municípios da região Oeste do Estado em 
torno da criação do Arranjo Produtivo Local (APL Lácteo) que inicialmente contemplou 
12 municípios em torno de São Luís dos Montes Belos. O conceito é perfeito já que as 
ações passaram a ser focadas e com muita sinergia. Muitas foram as conquistas deste 
APL, como o Curso de Bovinocultura de Leite, o Laticínio Escola, o Curso de Tecnólogo de 
Laticínios na UEG, dentre tantos outros.

Nesta análise vimos que o estado reúne fortalezas, fraquezas e praticamente, sem 
ameaças, apresenta grandes oportunidades. Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro 
que são deficitários podem absorver tudo que Goiás vier a produzir e exportar. 

Com ganhos de produtividade e logísticos pela intensificação da produção o estado, que 
hoje produz um dos leites mais caros do país, tem todas as condições para permanecer 
entre os mais competitivos.

A indústria tem que fazer o seu “dever de casa” e melhorar seus processos de gestão.

O desenvolvimento do produtor, que está apenas começando, tem que decolar “com 
muita força”, através de uma sinergia robusta entre os segmentos da cadeia produtiva.
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Mato Grosso e Mato Grosso do Sul

Para concluir a serie na região Centro Oeste vamos tratar neste artigo do MT e MS juntos.

A produção de leite nos dois estados é pequena. Conforme mostra a tabela abaixo, 
baseada nos dados do IBGE, 2012, o MT produziu 722 milhões de litros, com 2,2% da 
produção nacional, ocupando o 8° lugar no ranking dos estados, enquanto o MS produziu 
524 milhões, com 1,6%, ficando no 13° lugar.

O crescimento da produção nos últimos 5 anos foi 10% e 6%, respectivamente, nos 
estados do MT e MS. Juntos cresceram apenas 8,2%. Para se ter uma referência, no 
mesmo período, o PR cresceu 40%.

Analisando a evolução da produção no período de 1990 a 2011, o MT cresceu 343%, 
enquanto o MS, apenas 129%.

A vocação para produção de leite nos dois estados é grande tendo em vista a abundante 
disponibilidade de pastagens tropicais e as boas condições para sua produção. 
Normalmente, o período de chuvas (outubro a abril) favorece a produção de pastos e 
volumosos para a suplementação no período seco (maio a setembro). Outra vantagem 
competitiva é o custo da terra e da mão de obra, que são mais baratos, quando comparados 
a outros estados.

O pasto predominante é a Brachiaria brizantha. A produção de volumoso para a 
suplementação na seca é muito incipiente. No Diagnóstico da Cadeia do Leite do MT, 
2012, realizado pelo Sistema FAMATO, apenas 3,2% da área está sendo utilizada para 
a produção de reserva de alimentos com predominância da cana com 2,3%. O milho e 
sorgo ocupam 0,7% e a capineira, apenas 0,1%, conforme gráfico abaixo.

Fonte: IBGE, 2012

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul



Brasil Leiteiro de Sul a Norte

35

A sazonalidade da produção é bastante elevada nos dois estados. Segundo o 
Diagnóstico, as cooperativas e as indústrias tiveram em 2011 um aumento de 40% e 65 %, 
respectivamente, na produção do período das águas. Isto se explica, principalmente, pela 
maior dependência das pastagens cuja produção varia significativamente ao longo do 
ano. O excedente da produção no período da safra “joga os preços para baixo” afetando 
o fluxo de caixa dos produtores.

Nestas regiões a suplementação com volumosos no período seco é essencial para a 
regularidade da reprodução, dos partos e, por consequência, da produção.  

O rebanho nos dois estados tem ainda prevalência das raças zebuínas. Baseado nos 
dados do IBGE/PPM, com estimativa da Embrapa Gado de Leite, a produtividade média 
por vacas ordenhadas (totais) no MT e MS foram respectivamente 1.252 e 994 litros. A 
produção média diária por produtor é baixa. Em ambos os estados ela é de apenas 59 
litros de leite. Uma boa parte dos produtores estão em assentamentos do governo federal.

Nos dois estados o leite é recebido por cooperativas e indústrias privadas. A participação 
das cooperativas é menor que das indústrias. Segundo o Diagnóstico, em 2011, as 
cooperativas do MT comercializaram 43% da produção. Já no MS a cooperativa tem uma 
presença ainda menor.

O estado do MS conta com um parque industrial pequeno, mas ocioso. Apenas a SAGA 
envasa leite UHT. Ainda não tem nenhuma indústria de pó. Uma empresa iniciou a 
concentração de leite recentemente, para venda a terceiros, fora do estado. No MT, há 
quatro plantas habilitadas para a produção de leite UHT e ainda não tem nenhuma 

Fonte: Diagnóstico da FAMATO, 2012
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fábrica de pó.
O queijo mussarela é o principal produto da indústria nos dois estados. Mas também, são 
produzidos queijos tipo parmesão, prato e provolone. O volume excedente da indústria de 
leite do MT e MS tem sido comercializado “in natura” para dentro e fora do estado (SP, 
GO e PR).

Em ambos os estados a densidade de coleta de leite é muito baixa o que onera os custos 
logísticos para coletar o leite. Um trabalho para a otimização da coleta com aumento 
de produtividade dos produtores, melhoria da malha logística através deredesenho de 
plantas e postos de resfriamento, implantação de reboques (“Romeu e Julieta”) são 
fundamentais para se reduzir os custos de captação do leite, que são muito elevados.

Como a produção média por produtor é baixa, sendo muitos deles estabelecidos em 
assentamentos, a existência de tanques comunitários é uma realidade nestes estados. 
Desta forma a coleta do leite quente até o tanque coletivo é inevitável. Este processo 
requer mais atenção a fim de que o leite possa ser resfriado o mais rapidamente possível. É 
fundamental que a localização dos tanques fique o mais próximo possível dos produtores. 
O mais apropriado é utilizar tanques menores e melhor posicionados.

Nos dois estados a qualidade do leite medida em contagem de células somáticas é baixa, 
dado que o leite ainda é ordenhado de vacas com predomínio de sangue zebuíno e com 
baixa produção de leite por vaca.

No que se refere a contagem bacteriana total (CBT) devemos fazer dois comentários 
importantes. A CBT que considera toda a flora bacteriana é muita elevada por três motivos: 
o primeiro diz respeito aos processos de ordenha, que é manual na grande maioria das 
propriedades e é realizada ainda sem adoção das boas práticas de higiene. Outro ponto 
é ter muito leite coletado através de tanques comunitários. E por fim, há o agravante das 
grandes distâncias que aumentam o tempo de recolhimento do leite contribuindo para 
a elevação da contagem das bactérias psicrotróficas. Quanto aos sólidos, eles estão 
dentro de uma média nacional, mas são igualmente baixos, se comparados a países que 
já buscam há muitos anos ganhos genéticos para o respectivo aumento.

Em ambos os estados a assistência pública está presente, no MT através da Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e no MS a Agência de Assistência técnica 
e Extensão Rural  (Agraer). Como na maior parte do país faltam recursos para que o 
trabalho destas empresas possam promover o desenvolvimento dos produtores de leite.

No MS, o governo estadual está implementando, através da AGRAER, o projeto “Leite 
Forte” para promover o desenvolvimento da produção de leite. Muitos técnicos das 
empresas públicas e das indústrias e cooperativas estão sendo treinados pela Embrapa 
Gado de Leite para suportá-lo.

Outros projetos também procuram estimular a atividade leiteira no MS, como é o caso 
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do “Vaca Móvel”  que através de técnicos do Instituto Bio Sistêmico, do Sebrae e da 
Secretaria de Produção e Turismo do Estado visitam bimestralmente produtores de leite 
para analisar a qualidade do leite e as condições de higiene durante a ordenha. Nas visitas 
são feitas análises físico-químicas do leite, para melhor orientar as ações corretivas. O 
projeto Balde Cheio da Embrapa Sudeste também assiste grupos de produtores tanto no 
MT quanto no MS.

Nestes dois estados é muito relevante o interesse da organização dos produtores liderados 
pelas Federações da Agricultura. No MS a Federação da Agricultura e Pecuária do MS 
(FAMASUL) coordena junto com o Sindicato das Indústrias de Laticínios do MS (SILEMS) 
o Conseleite, conselho paritário, que baliza os preços praticados entre o produtor e a 
indústria, baseado no mercado.

A indústria é representada respectivamente pelos seus Sindicatos: o Sindicato das 
Indústrias de Laticínios (SINDILAT), no MT e o SILEMS, no MS. Uma ação eficaz destas 
duas instituições, juntamente com as respectivas Federações, (FAMATO e FAMASUL) é 
muito importante para o futuro do setor.

O Sebrae, em ambas unidades da Federação, têm procurado apoiar os produtores nos 
processos de profissionalização das cadeias produtivas, estimulando o empreendedorismo 
e a profissionalização. 

Nesta mesma linha o SENAR tem cumprido o seu papel. No MS pude acompanhar o 
trabalho na implementação do “Leite Legal” lançada nacionalmente em 2013. Este 
programa é um modelo para se obter ganhos de qualidade e deveria ser massificado nos 
dois estados.

Quando nos referimos a outros produtos do Agronegócio, como o gado de corte, a soja, o 
algodão e o milho, estes dois estados são destaques no cenário nacional. Viajando pela 
região é impressionante a exuberância da produção. Entendemos que na mesma linha é 
possível organizar e profissionalizar a produção de leite.

Os dois estados juntos representam próximo de 15% do território Nacional. O MT, 
com 903 mil km2, é 1,7 vezes o tamanho da França. Com este gigantismo, é preciso 
zonear a produção para facilitar a estrutura logística, levando-se em consideração o 
estabelecimento da malha de fábricas, postos, compatível com o mercado.

Um programa liderado pelas indústrias deveria ser implementado com o objetivo de 
melhorar o resfriamento comunitário do leite e a logística da captação.

A indústria tem que fazer o seu “dever de casa” e melhorar seus processos de gestão. O 
desenvolvimento do produtor tem que decolar “com muita força”, através de uma sinergia 
robusta entre os segmentos da cadeia produtiva.
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Região Nordeste
Vamos tratar aqui dos nove estados nordestinos conjuntamente.Tive a oportunidade de 
trabalhar no NE por um bom tempo em duas diferentes empresas com plantas na Bahia 
e em Pernambuco. Viajei muito por todas as partes visitando fábricas, postos, produtores, 
instituições relacionadas com o setor e o mercado, ocasião que me permitiu conhecer 
bem a complexidade da cadeia do leite regional.

 A produção de leite nesta região em 2012, segundo o IBGE, foi 3,5 bilhões de litros, 
representando 10,9% da produção nacional, equivalente à produção do estado de Goiás.

O Nordeste do Brasil tem uma extensão territorial de 1.558.196km² (IBGE, 2013), 
equivalente ao estado do Amazonas, ocupando 18,3% do território brasileiro.

Com 53 milhões de habitantes, esta região é considerada o segundo maior mercado de 
lácteos do país. Perde apenas para o Sudeste. Quando se olha o comprometimento da 
renda mensal das famílias com leite e derivados o maior índice do país está no NE. Mesmo 
assim, o consumo per capta de leite e derivados só não é menor que o da região Norte.

A Bahia é o maior produtor com quase um terço da produção, que se concentra 
principalmente na região Sul do estado, onde os índices pluviométricos são elevados 
e historicamente com boa distribuição ao longo do ano. Na Zona da Mata nordestina, 
onde se concentra a cultura canavieira, as chuvas também são mais intensas.  O mesmo 
não ocorre no restante da região NE, onde as chuvas são muito irregulares e o volume 
anual é baixo. A medida que se afasta do litoral para o interior, os índices de chuvas ficam 
menores. O gráfico abaixo apresenta a média histórica das chuvas ao longo do ano em 
Pernambuco.

Fonte: Elaborado por Bezerra Alves, Merinaldo
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Em Pernambuco, segundo maior produtor do NE, a produção se concentra no Agreste. O 
município de Garanhuns-PE e o seu em torno, tem uma condição muito especial de clima 
com boa adaptabilidade para as raças leiteiras européias e com elevada densidade na 
produção de leite.

Em Alagoas e Sergipe o leite se concentra nas regiões do Agreste e do Sertão. Em Batalha-
AL e nos arredores, há também um micro-clima que diferencia e favorece a produção. 
Como exemplo, conheci em Batalha um grupo de apenas 7 produtores que se juntam para 
comercializar o leite, com volume próximo de 14.000 litros por dia com vacas holandesas 
apuradas. A produtivdade da vaca de Alagoas é a mais elevada do NE e superior à média 
nacional.

Até 2008, a produção tem crescido em todos os estados. Conforme a tabela abaixo, de 
2008 a 2012 a produção de leite se manteve praticamente estável. No mesmo período 
Sergipe e Bahia cresceram  14,9% e 13,3%, respectivamente, enquanto Paraíba e 
Pernambuco decresceram 26,4% e 16,1%, respectivamente. Uma das maiores secas dos 
últimos anos se passou na região, neste período. O rebanho reduziu significativamente. O 
que não morreu foi vendido magro para outros estados.

Analisando as fortalezas da região para a cadeia do leite podemos relacionar os seguintes 
pontos:
» Mercado consumidor em plena expansão
» Condições  de clima seco que favorece o estado sanitário dos animais com uma baixa 
incidência de ecto e endoparasitas e facilita a obtenção de um leite de boa qualidade, em 
função da menor multiplicação bacteriana;
» Tecnologia para produção de suplementos forrageiros (palma + silagem), já bastante 
dominada pela região;
» Baixo Custo da terra comparado aos demais estados da federação;
» Mão de obra disponível a custos inferiores ao de outros estados;

Fonte: IBGE, 2012
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» Predomínio de solos com boa fertilidade;
» Existência de muitos programas de incentivo ao desenvolvimento. 

Como pontos que prejudicam a cadeia do leite e que devem merecer atenção, enumeramos:
» Restrição de água nas fazendas;
» Prazos de pagamentos ao produtor praticados pelo mercado que são incompatíveis 
com os prazos de venda dos produtos terminados;
» Cultura das queijarias que capta 2/3 do leite produzido;
» Produção de leite com baixa tecnificação, especialmente no que se refere ao manejo do 
rebanho e controles zootécnicos;

Merece destaque a ousadia do produtor José Cassimiro de Freitas (conhecido por “José 
Camelo”) que visitei em Águas Belas-PE. Ele canalisou uma água de nascente por 12 km, 
passando por várias propriedades até chegar na sua.

Fazendo-se uma análise da realidade, anteriormente mencionada, é possível entender 
que a cadeia regional tem boas oportunidades otimizando as forças e mitigando as 
fraquezas. 

É caro para o consumidor regional comprar o leite importado das regiões Sul e Sudeste, 
em especial, quando se trata de leite fluido. Aliás, o NE consome cerca de 50% de todo o 
leite em pó produzido no país.

A seca na região é uma realidade. Com exceção de parte do estado da Bahia, e da Mata 
nordestina, o volume de chuvas é baixo, mas pior do que isto, é a irregularidade das 
mesmas ao longo dos anos. De outro lado, o NE tem a “santa” palma forrageira, que 
regularmente está presente na região do agreste e do sertão nordestino. Um recente 
desastre, causado pela ocorrência da cochonilha de carmin e de escama,  quase dizimou 
as “roças” desta cultura do NE. Mas com uma resposta rápida dos técnicos já foram 
encontradas variedades resistentes. 

Cultura da palma forrageira miúda ou 
doce (No pal e a cochenillifera SalmDyck- 
Alagoas

Foto: colaboração M. A. Bezerra
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No período normal de chuvas é possível cultivar pastos tropicais,  fazer reserva de 
alimentos, principalmente na forma de silagem de milho ou sorgo. A silagem corrige 
o baixo teor de matéria seca da palma. O bagaço de cana ou a mandioca desidratada 
também fazem esta “função”.

Uma dificuldade para suplementar os animais é o elevado custo dos concentrados que, 
em geral, agrega um frete caro , já que vem de regiões produtoras de grãos, muito  distantes. 
Esta logísica pode ser otimizada com as produções de soja e milho, que se estabelecem, 
gradativamente, em algumas regiões do próprio NE.

A irrigação também é uma alternativa viável para muitas propriedades. No Oeste da 
Bahia (Jaborandi) e no leste do Ceará (Limoeiro do Norte) já foram implantados grandes 
projetos de produção intensiva de leite em sistemas de pastos irrigados. 

O NE tem um rebanho cuja produtividade das vacas é bastante variável. Os dados da 
tabela abaixo, estimados pela Embrapa Gado de Leite com base no IBGE/PPM, 2012, 
apresentam a produtividade por vaca total e em lactação de cada estado.

Em Alagoas ela é superior à média nacional. Assim como em Pernambuco, o rebanho já é 
bastante apurado com predominância da raça holandesa. Rebanhos Jersey e um pouco 
de pardo suiço também estão presentes, além dos cruzamentos de raças européias com 
zebuinas, com prevalência do girolanda. Já na Bahia, o rebanho é muito pouco produtivo 
e ainda bastante azebuado.

O quadro permite ainda inferir que a eficiência reprodutiva é muito ruim, uma vez que ao 
se considerar o n° total de vacas, a produtividade é muito mais baixa, indicando que são 
muitas as vacas secas no rebanho.

Cultura da palma atacada pela cochonilha

Foto: colaboração M. A. Bezerra
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Fonte: IBGE/PPM, 2012

Curiosamente, muitos laticínios do NE apresentam uma boa performance na captação 
do leite dado a concentração de algumas bacias leiteiras como é o caso da região de 
Garanhuns ou de Batalha, onde a densidade de coleta é tão boa quanto a do Paraná. Já 
na Bahia, em razão do tamanho do estado e da dispersão da produção, o custo logístico 
de captação é mais elevado.

Em algumas regiões, os tanques comunitários estão presentes, com todas as dificuldades 
que o modelo oferece. Faz-se necessário um melhor trabalho com o objetivo de, ao menos, 
reduzi-los com mais tanques de menor tamanho e com um menor n° de produtores por 
tanque.

O parque industrial do NE tem uma capacidade que suporta bem a atual produção. Há 
uma pequena ociosidade das plantas. Ao todo, são quatro plantas de pó, situadas na 
Bahia, Pernambuco, Maranhão e Sergipe.

Para envasar leite UHT já são sete as indústrias. No Piauí, Maranhão, Paraíba e Rio Grande 
do Norte não é produzido leite UHT.

O queijo coalho é o principal derivado lácteo produzido no NE. Ele absorve grande volume 
de leite.  São muitas as queijarias em toda a região.

A qualidade do leite como em todo Brasil requer grandes mudanças. Os tanques 
coletivos devem ser trabalhados para que sejam menores e o mais próximo possível das 
propriedades.

Os tambores plásticos, que ainda se vê nos caminhões, precisam ser banidos e 
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os produtroes/ordenhadores necessitam ser melhor preparados para reduzirem a 
contaminação inicial e a multiplicação dos microorganismos, com o objetivo de reduzir a 
contagem bacteriana total (CBT). 

O teor de sólidos no leite, em geral é baixo, provavelmente em função da dieta que muitas 
vezes não é tecnicamente balanceada. 

As fraudes com soro também tem sido um problema que incomoda a indústria local, 
particularmente para a produção de leite UHT.

Um dos laboratórios da Rede Brasileira de Qualidade do Leite, o Progene, está situado na 
Universidade Federal de Pernambuco em Recife.

A ordenha manual é predominante nos sistemas de produção. Há muito ainda que se 
fazer para introduzir a ordenha mecanizada.

A assistência técnica como em todo país é precária. São muitas as intenções e as 
iniciativas, mas falta ação organizada. O sistema público de assistência técnica está 
presente. Porém, falta recursos e uma política forte para o melhor desempenho. Há poucas 
inicitivas por parte das indúsrias. Todavia, encontramos bons exemplos promovidos pelo 
Sebrae, Senar e a Universidade. O programa Balde Cheio, da Embrapa Pecuária Sudeste, 
já tem uma atuação significativa, com muitos casos de sucesso.

A Embrapa Gado de Leite através das unidades “irmãs” no NE, tem procurado interagir 
com o setor produtivo de leite daquela região.

Segundo especialistas da região devem ser envidados esforços centrados em ações 
como a criação de grandes barragens no curso das principais bacias hidrográficas da 
região leiteira; o aumento dos reservatórios (barreiros), das fazendas leiteiras; a criação 
de adutoras e pontos de distribuição d’água, interligando as principais áreas da bacia 
leiteira, fornecendo assim água para consumo animal, higienização de equipamentos 
de ordenha, resfriador de expansão e utensílios, além do consumo doméstico; a criação 
de centros de produção de forragem, visando atender a demanda dos animais para o 
período seco, a exemplo do que já acontece no Ceará; a multiplicação das boas praticas 
de produção através conservação de forragem, colheita de pastos para fenação e/ou 
ensilagem; plantio de milho e sorgo nas áreas zoneadas (agreste); a intensificação das 
práticas de produção de palma forrageira redonda, miúda, gigante, orelha de elefante e 
Ipa Sertânia e a transferência de tecnologias para o controle da cochonilha do carmim e 
escamas.

A cadeia produtiva precisa e deve se organizar para fortalecer e obter ganhos de sinergia 
voltados para o desenvolvimento da cadeia do leite regional.
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Região Norte
Ao finalizar a série  Brasil Leiteiro, chegamos ao Norte. Conheci bem os Estados do Pará 
e Tocantins, onde atuei por 10 anos em diferentes áreas da cadeia produtiva, quer no 
tocante aos processos relacionados com o abastecimento de plantas industriais quer em 
sistemas de controle e aferição da matéria-prima. Tive, ainda, oportunidade de conhecer 
Tefé, no Amazonas, e de participar do grupo de trabalho que criou a Câmara Setorial do 
Leite do Pará.

A região Norte conta com uma área próxima de 3,85 milhões de km², ou 45% da área 
total do Brasil. Sua produção de leite, segundo dados do IBGE-2012, é de 1,6 bilhão de 
litros, equivalente à produção do Estado de São Paulo.

No período de 1990 a 2001, a produção leiteira na região Norte do Brasil foi a que 
apresentou o maior índice de crescimento em todo país, registrando aumento de 122,7% 
na produtividade (BRESSAN & VILELA, 2003), incremento obtido graças à expansão 
horizontal do rebanho da região. Apenas Rondônia está entre os dez maiores Estados 
produtores. O Pará ocupa o 11°, o Tocantins 18°, e os demais têm pouca expressão na 
atividade, colocados nos últimos lugares do ranking nacional.

Já nos últimos 5 anos, a produção permaneceu praticamente estável. Rondônia, Pará 
e Acre decresceram 1%, 6% e 39%, respectivamente, enquanto Tocantins, Amazonas, 
Amapá e Roraima cresceram 21%, 18%, 109% e 72%, nessa ordem,  como mostra atabela 
abaixo.

Tabela 01 – Evolução da produção de leite na região Norte

Fonte: IBGE
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Em Rondônia, os principais municípios produtores são: Ouro Preto d’Oeste, Ji-Paraná, 
Cacoal, Presidente Médici e Jaru. Nos municípios Nova Mamoré e Buritis, da microregião 
de Porto Velho, nota-se bom crescimento da produção. Nova Mamoré, por sinal,  já é o 4° 
município maior produtor de leite no Estado.

No Pará, a produção se concentra nos municípios de Água Azul do Norte, Xinguara, 
Piçarras, São Félix do Xingu, Novo Repartimento e Rio Maria. No Tocantins, a produção 
leiteira se concentra principalmente nos municípios de Araguaçu, Porto Nacional, Arraias, 
Goianorte, Formoso do Araguaia e Araguaína.

Com essa dimensão territorial da região e um mercado consumidor reduzido, em razão 
de uma baixa densidade populacional, não é difícil imaginar que os grandes desafios da 
produção de leite do Norte do país estão na logística de abastecimento e de distribuição.

Nos últimos cinco anos a produção regional se manteve praticamente estável. Rondônia, 
Pará e Acre, decresceram o volume em 1%, 6% e 39%, respectivamente, e Amazonas, 
Tocantins, Roraima e Amapá, cresceram respectivamente 18%, 21%, 72% e 109%.

Tabela 02 – Ranking da Produção dos Estados da Região Norte

A região tem uma característica edafo-climática própria e diferente do restante do país. O 
clima que prevalece ao longo da região é o equatorial úmido, caracterizado por elevadas 
temperaturas e grande quantidade de chuvas durante todo o ano. Essa condição não é 
adequada à saúde e ao bem-estar dos bovinos, especialmente os de raças européias. Já 
a espécie bubalina tem uma adaptação muito boa a essas condições, razão pela qual a 
grande população de búfalos do país habita a região norte. 

Apenas nos cerrados de Tocantins, Sul do Pará e Sul de Rondônia (Vilhena, Chupinguaia), 

Fonte: IBGE
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chove menos e com períodos de estiagem mais prolongados. Algo a se destacar: no 
chamado Cone Sul de Rondônia e Roraima, a cultura da soja está ocupando lugar de 
crescente importância na economia regional.

A vegetação predominante é a mata. Nela se encontra inserida a Floresta Amazônica 
brasileira.
Particularidade também a ser assinalada: o Código Florestal Brasileiro permite o 
desmatamento de apenas 20% das áreas a serem exploradas na região, com preservação 
obrigatória de 80%, o que limita fortemente a expansão do Agronegócio na maior região 
do país.

O pasto é o alimento principal para os rebanhos durante todo o ano. A Brachiaria brizantha 
é o capim que prevalece. Outras gramíneas tropicais como as do gênero Panicum 
(Tanzânia, Mombaça...) também se desenvolvem com muito vigor quando cultivadas. 
Tive oportunidade de visitar no Pará muitas fazendas que, com o apoio da unidade da 
Embrapa de Belém, introduziram estas gramíneas com muito sucesso.

A região Norte apresenta boas condições para a produção de forragens tropicais.  No 
entanto, há necessidade de maior tecnificação do produtor, tanto na formação, quanto no 
manejo das pastagens.  Ponto favorável à pecuária, tanto para a de leite quanto para a de 
carne, é o relativo baixo custo da terra. No entanto, a condição de clima quente e úmido, 
ao mesmo tempo que é boa para a produção de pasto tropical, favorece a ocorrência de 
pragas e doenças nas pastagens, particularmente de cigarrinhas e fungos. 

Os suplementos volumosos em períodos de estiagem ainda são muito pouco presentes 
nos projetos de produção de leite. Quando encontrados, somam pequenas quantidades 
de capim elefante e a cana-de-açúcar. A silagem, a não ser no Tocantins, quase não existe. 
Os concentrados são igualmente pouco utilizados na suplementação dos animais.

O rebanho bovino predominante é azebuado (girolando e outros), ainda com muitas 
vacas “brancas” nos rebanhos.

A inseminação artificial é muito pouco praticada. A ordenha é, na maioria das vezes, 
manual com apenas uma ordenha ao dia, realizada pela manhã. As vacas e os bezerros, 
em muitas propriedades, só são apartados à tarde. Esta prática contraria a boa técnica 
no tocante ao manejo reprodutivo, por criar condições para que a vaca retarde o seu cio. 
Prejudica também tanto a vaca quanto o bezerro, pois ocorrem várias mamadas durante 
o período. Ordenhando os animais apenas uma vez ao dia resulta em perda de pelo menos 
25% da produção, com o mesmo númerode vacas. A prática de duas ordenhas diárias 
permitiria, ainda, a obtenção de um leite com maior teor de gordura.

Característica bem marcada da produção de leite no Norte do país também a pouca 
presença da ordenha mecanizada.

Região Norte
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Por outro lado, as condições climáticas favoráveis ao pasto tropical igualmente favorecem 
a ocorrência de endo e ectoparasitos que acometem o rebanho. Uma atenção especial 
deve ser dada ao manejo sanitário dos animais.

O parque industrial da região Norte está principalmente preparado para a produção de 
queijos, que deve consumir cerca de 80% da produção. Em Rondônia, que conta com cerca 
de 60 laticínios, com fiscalização federal, estadual e municipal, operam três fábricas de 
pó e três de UHT. Em Tocantins também encontramos uma unidade apta para a secagem 
de pó, mas nenhuma de UHT. No Pará, o Laticínio Lana, que já opera com uma das duas 
fábricas de UHT existentes, está construindo a primeira planta de leite em pó do Estado. 
Nos demais, não existem plantas de leite longa vida e de pó.

A implantação da coleta a granel foi fundamentada na introdução de tanques comunitários, 
em praticamente toda a região. Eles prevalecem com todas as dificuldades que o modelo 
oferece. Faz-se necessário um melhor trabalho com o objetivo de, ao menos, reduzí-los 
com a colocação de maior número de tanques de menor tamanho, com consequente 
redução de usuários por tanque.

São muitos os casos de tanques coletivos de maior capacidade, para os quais convergem 
muitas linhas de leite quente, com o produto recolhido em latões. O dono do tanque, via 
de regra, é também o encarregado do transporte, que recolhe o leite quente. Como as 
distâncias são grandes, o produto fica muito tempo esperando pela coleta, e, muitas 
vezes, exposto ao sol, interfere negativamente na sua qualidade.

Esse conjunto de fatores – os de logística deficiente e inadequação da produção, ordenha 
e coleta do leite – impede que a produção chegue às unidades de resfriamento e/ou 
processamento com uma contagem bacteriana (CBT) adequada. A contagem celular 
somática (CCS) é muito baixa, em razão da genética dos animais com pouca produção de 
leite. Os sólidos estão abaixo da média nacional, o que provavelmente se explica por dois 
fatores: primeiro, pelo interesse do produtor em criar bem o bezerro, ao qual os criadores 
reservam o resíduo de leite de todos os tetos da vaca,  exatamente a porção mais gorda 
do resultado da ordenha; em segundo lugar, pela prática de apenas uma ordenha diária, 
já que pesquisas indicam haver aumento no teor de gordura à medida que se eleva a 
frequência de ordenhas. 

Em razão da baixa densidade demográfica, o leite e seus derivados precisam viajar 
muito para chegar ao mercado consumidor, o que eleva os custos logísticos. Pelo fato 
de a produção ser pequena e ainda muito dispersa, o consumo per capita de leite em 
pó na região é o mais elevado do país. No geral, é a região de menor consumo de leite e 
derivados do país, o que, por outro lado, representa vantagem competitiva para o produtor 
e a indústria de leite da região Norte.

O desafio para se obter um leite com qualidade na região é bastante grande. As instalações 

Região Norte
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ainda são inadequadas. Os locais de ordenha muitas vezes não são calçados e faltam até 
mesmo abrigos para a ordenha nos dias de chuva. A mão-de-obra é ainda muito pouco 
preparada. As distâncias das fazendas até a chegada do leite às fábricas são grandes. Há 
muitos problemas com as estradas e muitas propriedades ainda não dispõem de energia 
elétrica. O setor público tem um grande “dever de casa”, que é melhorar a infraestrutura 
das principais regiões produtoras, capaz de proporcionar melhores condições para o 
produtor e a indústria.

O serviço público de assistência técnica está representado em toda a região. Como nos 
demais Estados da federação faltam, porém, recursos, embora se constate a presença 
de muitos técnicos comprometidos e dedicados dentro destes órgãos. Em Porto Velho 
e Belém, localizam-se duas unidades da Embrapa, Agro Florestal e Amazônia Oriental, 
respectivamente, que se têm dedicado a trabalhos em benefício da produção leiteira 
nos Estados-sede (Rondônia e Pará) e mesmo nos Estados vizinhos. A Universidade 
também tem papel importante na divulgação de tecnologias de produção técnica e 
gerencial aos diversos segmentos da cadeia. É o caso da Universidade Federal Rural da 
Amazônia (UFRA), que tem sua unidade principal em Belém e tem formado pessoal 
com bom conhecimento na atividade leiteira. O Senar e o Sebrae também desenvolvem 
ações de interesse para o desenvolvimento do setor leiteiro. Algumas empresas privadas 
promovem, através de seus técnicos, algum tipo de suporte ao produtor, principalmente 
voltados para a melhoria da qualidade. O programa Balde Cheio, da Embrapa Sudeste, 
atua na assistência técnica e gerencial de grupos de produtores em alguns Estados do 
Norte.

Faz-se necessária uma ação conjugada das empresas e instituições focadas no 
desenvolvimento dos produtores. As indústrias precisam trabalhar com muito critério 
a coleta e a qualidade do leite. O setor se ressente da falta de melhor infraestrutura, 
responsabilidade intransferível do poder público, que impõe obstáculos à viabilização dos 
necessários ganhos logísticos e de qualidade. Falta também uma maior representatividade 
regional ao setor, cuja ausência dificulta a obtenção de fortalecimento da cadeia produtiva 
e melhorias estratégicas.

Em resumo, são muitas as oportunidades que se abrem ao setor leiteiro na região Norte, 
mas, em igual proporção, são grandes os desafios a serem enfrentados.

Região Norte
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Realização

www.milkpoint.com.br
contato@agripoint.com.br

(19)3432-2199

Antônio Carlos de Souza Lima Júnior
Engenheiro Agrônomo pela UFV e mestre em 
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