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RESUMO: A importância da pecuária leiteira na agricultura familiar do município de Bom Sucesso motivou a 
realização desta pesquisa com o objetivo de caracterizar e analisar esta atividade. A ameaça de 
implantação da Instrução Normativa 51 do Ministério da Agricultura, que propõe melhoria da qualidade do 
leite em cima de investimentos como, por exemplo, na compra de tanque de expansão, preocupam técnicos 
e produtores responsáveis por esta atividade, muito embora, muitos produtores de leite ainda nem 
conheçam as novas normas. A otimização do processo motivou a realização desta pesquisa, para 
caracterizar e analisar alguns parâmetros tecno-produtivos da pecuária de leite em Bom Sucesso. A 
metodologia é baseada em um levantamento primário de dados realizados junto aos produtores rurais do 
município de Bom Sucesso. Como o objetivo central da pesquisa é aperfeiçoar a cadeia produtiva do leite, 
após a tabulação e análise dos dados levantados por meio do questionário, realizou-se entrevista com todos 
os produtores familiares, visando investigar, com maior profundidade, suas expectativas e os 
problemas/dificuldades. Os resultados obtidos na pesquisa evidenciam a importância da pecuária leiteira 
que representa fonte de renda para a agricultura familiar do município de Bom Sucesso. Ações mais 
específicas, voltadas a estes pequenos produtores, poderão contribuir muito mais para o desenvolvimento 
local, desde que haja um esforço das instituições públicas e privadas e da sociedade como um todo no 
sentido tanto de remover obstáculos, como de apoiar as iniciativas dos agricultores. 
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INTRODUÇÃO 
 

A predominância da pecuária leiteira está ancorada em um conjunto de fatores, 
mas dentre os produtores familiares a principal razão de adotarem essa atividade está no 
fato de garantir uma renda mensal, ou seja, representa a garantia de entradas monetárias 
mínimas a cada mês, de modo que ele possa assumir compromissos de despesas no 
período com certa segurança. Além disso, é uma atividade de baixo risco, não há perda 
total, a comercialização é garantida e mesmo as oscilações de preços apresentam certa 
previsibilidade quando comparada com as culturas anuais, olerícolas e algumas frutas.  

No município de Bom Sucesso, localizado na região noroeste do Estado, a 
atividade leiteira é predominantemente complementar junto aos produtores familiares, 
entretanto, a renda obtida por estes agricultores individualmente varia bastante 
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dependendo do modo como é conduzida a atividade e sua forma de comercialização, com 
a ameaça de implantação da Instrução Normativa 51 do Ministério da Agricultura, que 
propõe melhoria da qualidade do leite em cima de investimentos como, por exemplo, na 
compra de tanque de expansão, preocupam técnicos e produtores responsáveis por esta 
atividade, muito embora, muitos produtores de leite (principalmente os pequenos) ainda 
nem conheçam as novas normas.  

A importância desta atividade na otimização do processo motivou a realização 
desta pesquisa, para caracterizar e analisar alguns parâmetros tecno-produtivos da 
pecuária de leite em Bom Sucesso. O resultado deste trabalho poderá ser instrumento 
importante para subsidiar a ação dos próprios produtores, das instituições financeiras, e 
desta forma contribuir para políticas mais adequadas para pecuária leiteira.  

Trata-se de um trabalho muito importante porque, ao final, sugere uma tomada de 
posição. O objetivo é provocar avanços para melhorar a renda da atividade. Esse 
diagnóstico merece total credibilidade, pois, foi realizado com uma amostragem muito 
alta, sendo ouvidos 100% dos produtores do município. O diagnóstico mostra um grau de 
realidade muito elevado e é um excelente subsídio para os produtores e até para a 
prefeitura, que está preocupada com essa atividade. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

Esta pesquisa faz parte de um projeto maior que tem como objetivo aproveitar 
resíduos oriundos da cadeia produtiva do leite e otimizar a matéria prima, entre outros, a 
importância da pecuária no valor da produção total do município de Bom Sucesso - PR. 
Especificamente neste trabalho pretende-se a partir da análise dos dados de  fonte 
primária, obtidos a partir da aplicação de questionários, caracterizar e analisar a pecuária 
leiteira, assim, definiu-se que a pesquisa seria concentrada no município de Bom 
Sucesso, região noroeste do estado do Paraná, onde a presença da pecuária leiteira é 
complementar, também se deve ao fato do mesmo apresentar razoáveis condições 
logísticas para realização da pesquisa, uma vez, que tange um projeto de maior objetivo, 
e do interesse do técnico da Emater e Prefeitura de Bom Sucesso no sentido de apoiar as 
atividades de campo e palestras, fornecendo roteiros e outras informações importantes 
sobre o meio rural do município.  

A metodologia adotada neste trabalho é baseada em um levantamento primário de 
dados realizados junto a todos os produtores rurais do município de Bom Sucesso, 
definidos como participantes da pesquisa, do total de 24 propriedades rurais que 
pertencem ao município de Bom Sucesso foram pesquisadas 100 % das propriedades 
rurais; o instrumento de coleta de dados foi um questionário elaborado visando levantar 
as principais características dos produtores e de suas famílias e das propriedades.  

A aplicação do questionário foi realizada basicamente com o chefe da família 
(homem ou mulher), mas um número significativo de entrevistas foi respondido com a 
participação de outros membros da família (pai, esposa, filhos). Como o objetivo central 
da pesquisa é estudar a pecuária leiteira familiar, decidiu-se, após a tabulação e análise 
dos dados levantados por meio do questionário, realizar entrevistas com todos os 
produtores familiares (24), visando investigar com maior profundidade, os 
problemas/dificuldades, as expectativas entre outros.  

Os produtores familiares foram definidos com base nos critérios adotados pelo 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura familiar (PRONAF) representados 
pelo órgão do município responsável, no caso, Emater, ao fato de que o agricultor 
trabalhe na área com sua família, com ajuda eventual de terceiros, e que seja proveniente 
da agropecuária a sua principal fonte de renda.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
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A área de produção de leite no noroeste do Paraná aumentou gradativamente. 

Sabendo que a Bovinocultura leiteira foi, durante muito tempo, uma das principais 
atividades agrícolas desta região, faz-se necessário que os produtores estejam atentos à 
otimização de todos os recursos desse processo, para intensificar a viabilização de sua 
produção, através do valor agregado de subprodutos e aproveitamento de todos resíduos 
desse processo. 

Assim, esse trabalho de extensão que tem como objetivo de realizar a otimização, 
aproveitamento e tratamento de subprodutos e de resíduos oriundos da cadeia produtiva 
do leite de pequenas propriedades no município de Bom Sucesso, beneficia em um 
contexto regional, a intensificação da escala produtiva, com respaldo em tratamento e 
qualidade o processo de produção de leite, possibilitando aos pequenos produtores uma 
orientação técnica e a nível superior para qualificá-lo em sua área de atuação, em 
contrapartida, possibilita aos profissionais inseridos um contato inter-pessoal que é 
fundamental para a edificação de uma carreira sólida, além do mais, remete ao 
profissional já inserido à área de aproveitamento de resíduos agroindustriais uma visão a 
campo, necessária para melhor capacitação profissional.  

O aproveitamento de resíduos é a mais importante prática de exeqüibilidade de 
todos os processos agroindustriais, no caso do leite, torna-se fundamental esse empenho, 
bem como, a qualificação do processo uma vez que a região em questão vem 
gradativamente aumentando sua persuasão para novas técnicas embutidas nesse setor,o 
diagnóstico da pecuária leiteira do município Bom Sucesso integra o conjunto de ações do 
projeto “Otimização, aproveitamento e tratamento de sub-produtos e de resíduos oriundos 
da cadeia produtiva do leite de pequenas propriedades no município de Bom Sucesso”, 
que tem vigência ate meados de fevereiro de 2008.  

O referente trabalho de extensão e pesquisa realizada em Bom Sucesso revela que 
(46%) dos produtores de leite do município produz entre 50 e 200 litros por dia. Nesse 
estrato a produção média diária por fazenda leiteira alcança 75,45 litros. Evidenciando 
uma totalização com as propriedades de menor produção um estrato aproximado de 1400 
litros diários, a pecuária leiteira de Bom Sucesso privilegia a mão-de-obra familiar e, à 
medida que as exigências relativas à qualidade de leite vão aumentando, a ordenhadeira 
mecânica ganha poucos novos usuários. No município, entretanto, o crescimento da 
utilização da ordenhadeira mecânica ainda é lento mesmo porque o leite para consumo é 
ainda vendido in natura sem devido processamento. 

Os produtores de leite de Bom Sucesso não são novatos em pecuária leiteira. 
Praticam modelos simples, adequados à realidade e à tradição da região. Entretanto, o 
cenário econômico mudou muito nos últimos tempos e a pecuária leiteira da região está 
precisando tornar-se mais competitiva. Não se trata de reinventar modelos de produção, 
nem copiar modelos praticados em locais que muito diferem da região. Cabem apenas 
aprimoramentos.  

Para tal procedimento, o programa de extensão empenhou-se na fomentação de 
palestra, onde o profissional em questão trabalho como toda a parte de suporte técnico 
para realização do mesmo, como convites, agendamento de locais, entre outros, 
viabilizando todas as palestras realizadas ate o presente momento. 
 
CONCLUSÃO 
 

Os resultados obtidos na pesquisa evidenciam a importância da atividade pecuária 
leiteira para a agricultura familiar no município de Bom Sucesso.  

O setor rural deste município possui potencial para contribuir muito mais para o 
desenvolvimento local, desde que haja um esforço das instituições públicas e privadas e 
da sociedade como um todo no sentido tanto de remover obstáculos, como de apoiar as 



 

VVII  EEPPCCCC 
CESUMAR – Centro Universitário de Maringá 

Maringá – Paraná - Brasil 

iniciativas dos agricultores, sobretudo daqueles detentores de pequenas áreas que 
representam a grande maioria dos produtores do município.  

Em seguida, sugerem-se algumas ações imediatas ou de médio prazo:  
• Investimento na capacitação dos produtores: é fundamental para a melhoria da  
produtividade e da qualidade do leite. Mais do que buscar a utilização das tecnologias 
altamente sofisticadas deve-se buscar sempre a utilização de tecnologias adequadas à 
região e às condições socioeconômicas do produtor;  
• Na organização dos produtores: o trabalho mostrou que o setor rural é  caracterizado por 
pequenos produtores, os quais precisam desenvolver formas de organização que lhes 
propicie melhores resultados na compra e venda dos  produtos, assim como na resolução 
de problemas coletivos, seja do seu bairro  ou do município. A prefeitura e outros órgãos 
públicos e privados do município podem contribuir nesse processo não só atendendo as 
reivindicações, mas incentivando a participação dos produtores nas associações ou em 
grupos informais e a uma atuação mais ativa dos representantes dos produtores no 
Conselho de Desenvolvimento Rural do município;  
• Viabilizar a elaboração de projetos conjuntos, como por exemplo, na aquisição de 
resfriador de leite;  
• Para a realização de investimentos na pecuária leiteira, principalmente para se  
adequarem a Instrução Normativa 51, é necessária a interferência do setor  público 
municipal e/ou estadual, com novos refinanciamentos das dívidas dos produtores e de 
novas alternativas de fontes de financiamentos, como por  exemplo, a utilização de 
recursos do PRONAF. 
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