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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo investigar o mercado do leite no Paraná e na região 

Noroeste do estado e analisar o papel do cooperativismo e do associativismo para a obtenção 

de melhores condições na qualidade e mercado do leite, bem como identificar os principais 

problemas no sistema de produção do leite para a Agricultura Familiar, tendo em vista as 

transformações ocorridas nos últimos anos. A abordagem metodológica foi o estudo de caso  e 

a natureza da pesquisa utilizada foi a qualitativa descritiva. O foco da pesquisa foi a 

Associação de Produtores e Entregadores de Leite de Umuarama (APELU), com realização de 

entrevistas junto aos gestores da associação e com produtores rurais e técnicos do Instituto 

Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER / PR). Na análise dos dados 

foram evidenciadas a importância do associativismo e cooperativismo  na melhora da 

competitividade no mercado para a agricultura familiar, bem como a integração e o 

fortalecimento da atividade da pecuária leiteira na região de Umuarama (PR). Para que a 

atividade fosse rentável aos produtores envolvidos foi importante adotar estratégias que 

controlassem todo o sistema de produção, envolvendo, portanto, propriedades rurais, produtos 

lácteos, distribuição, varejo e indústria, de acordo com a legislação. A contribuição das 

associações e cooperativas de produtores rurais no incentivo às melhores práticas de produção 

é grande, tornando-se um modelo eficiente de organização e com a possibilidade de gerar 

diversos benefícios aos produtores. 

 

Palavra-chave: Produção de leite, Umuarama, Associativismo, Agricultura familiar, APELU 
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1  INTRODUÇÃO  

 

O foco principal do setor leiteiro é fornecer à população leite com qualidade e de 

forma que a atividade seja rentável aos produtores envolvidos. Para alcançar tais objetivos 

torna-se importante adotar controles e estratégias em todo o sistema produtivo, envolvendo, 

portanto, as propriedades rurais, os laticínios, a distribuição, o varejo e a legislação pertinente 

ao setor. 

Em todas as atividades produtivas o seu desempenho está relacionado a um 

planejamento eficiente. Mesmo na pecuária leiteira onde se produz leite a pasto é necessário o 

uso de uma metodologia onde o conhecimento prévio da atividade tem que ser seguido, nos 

diferentes setores da produção, como um sistema de manejo eficiente e a preservação das 

condições ambientais nas propriedades agrícolas visando a produtividade de forma 

ambientalmente correta (ZAWADZKI, 2010). 

Quanto aos produtores, existe um consenso da necessidade de um bom plantel, do 

cumprimento das práticas sanitárias dos rebanhos, previstas na legislação vigente, além de 

criar ambiente higiênico e confortável com acesso à boa alimentação e água de boa qualidade 

(ZAWADZKI, 2010). 

A década de 90 foi marcada por diversas transformações na economia brasileira e o 

setor de leite foi afetado diretamente. Houve desregulamentação do setor, fim do controle de 

preços exercidos durante quarenta anos pelo governo e uma mudança estrutural na coleta e 

transporte do produto. O custo de transporte se reduziu, sendo possível a obtenção do produto 

em diversas regiões por um mesmo supermercado, por exemplo. Em outras palavras, é cada 

vez menor o caráter regional da produção/distribuição do leite (DIAS et al, 2007, p 11). 

O produtor rural para ter sucesso, além de produzir e vende-lo, precisa ter um 

planejamento econômico. É necessário ter um sistema de produção eficiente, com melhoria 

nas pastagens, investimentos em fontes alimentares como silagens e concentrados e em 

tecnologias de manejo animal e conservação do produto.  Ficarão no mercado atual os 

produtores de leite que detiverem os conhecimentos tecnológicos e gestão empresarial de sua 

atividade, sendo que cada sistema de produção determina quais os procedimentos capazes de 

propiciar os resultados econômicos esperados. 

Neste aspecto, grande é a contribuição das associações e cooperativas de produtores 

rurais no incentivo a melhores práticas de produção tornando-se um modelo eficiente de 



8 

 

 

 

organização e com a possibilidade de gerar diversos benefícios aos produtores. Dentre os 

benefícios que a organização associativa oferece está um melhor preço recebido pelo produto, 

a transformação de investimentos individuais em investimentos coletivos e a busca da 

especialização na atividade. A organização em associações pode distribuir parte dos custos 

fixos da atividade entre os produtores e ajudá-los a permanecerem no setor, mesmo com 

pequenas produções (GALANTE, 2007). 

Precisamente no município de Umuarama estado do Paraná, a produção do leite possui 

a importância, seis vezes maior do que há dez anos, quando não existia a associação de 

produtores, o que exalta a importância do associativismo neste segmento. A associação é 

responsável basicamente por alavancar a atividade, reduzir custos, manter o produtor no 

campo, representar e defender os interesses dos associados e, estimular a melhoria técnica. 

Diante do exposto surge a seguinte problemática a ser investigada neste estudo: Como 

uma associação de produtores pode propiciar melhores condições de qualidade e, 

consequentemente, de mercado do leite aos seus associados no município de Umuarama? 
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2 OBJETIVOS: 

 

2.1 OBJETIVO GERAL: 

 

Analisar o papel de uma associação de produtores de leite localizada na cidade de Umuarama, 

na obtenção de melhores condições de qualidade e mercado para os produtores associados. 

        

 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

- Contextualizar  o mercado do leite no Estado do Paraná e região Noroeste 

- Identificar os principais problemas que os produtores  possuem no processo de produção e 

no mercado  do leite. 

- Identificar as ações e estratégias tomadas pela associação para melhoria das condições de 

qualidade e mercado do leite.  
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3 JUSTIFICATIVA 

 

Na atividade leiteira a alimentação das vacas em lactação representa de 40 a 60% do 

custo de produção do leite. Para minimizar esse custo os produtores devem buscar sistemas de 

produção de forragens e alimentos para o rebanho que demande um menor recurso e, neste 

caso, a alimentação a pasto é o mais barato dos sistemas de produção (Holmes, 1996;  

Aroeira, 2004). 

A atividade leiteira atualmente se concentra nas pequenas propriedades rurais 

familiares na região Noroeste do Paraná, as quais podem obter maior produção de leite com 

menor custo, fazendo um melhor manejo das pastagens.  

A produção de leite obtida no sistema a pasto por vaca em produção é normalmente 

menor do que a produção obtida no sistema confinado, porém a margem bruta é superior, 

pois, o pasto é o alimento mais barato na para se produzir e utilizar se comparado com rações 

industriais ou silagens com suplementação. 

A produção primária deve ser realizada de maneira a garantir que o leite seja seguro e 

próprio para o consumo. O controle de contaminantes, pragas, doenças, condições de higiene 

adequadas e treinamentos, são necessários para a segurança do alimento. 

O leite produzido deve estar dentro do padrão de qualidade exigido pela legislação 

(Instrução Normativa 51) e, uma vez o leite estando dentro do padrão de qualidade é recebido 

pela associação de produtores APELU (Associação dos Produtores e Entregadores de Leite de 

Umuarama), pasteurizado, envasado e, posteriormente é comercializado pelos próprios 

produtores que pagam o custo da pasteurização e retiram seu produto já beneficiado para ser 

entregue nas casas residenciais, no comércio local, prefeitura, Programa Leite das Crianças e 

Leite Paraná. Caso o leite esteja fora do padrão de qualidade não é recebido pela associação. 

A Instrução Normativa - IN 51 regulamenta a  produção, identidade, qualidade, coleta 

e transporte do leite tipo A,  B e  C, pasteurizado e cru refrigerado (REVISTA BALDE 

BRANCO, 2003). 

A criação da APELU (Associação dos Produtores e Entregadores de Leite de 

Umuarama) se deu devido a baixa margem de lucro da atividade leiteira na região, as políticas 

governamentais e a demanda por um produto de qualidade superior e principalmente devido 

as dificuldades econômicas dos pequenos produtores e entregadores de leite de Umuarama.  

A associação tem como objetivo a atuação na defesa dos interesses sociais, culturais e 
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econômicos, desenvolvendo ações para incentivar e manter a união entre seus associados, 

integrar e fortalecer a atividade da produção de leite com qualidade na região, promover a 

integração com órgãos públicos e com entidades privadas, desenvolvendo projetos e 

programas em parcerias e outras ações. 

As associações têm grande contribuição para a melhoria das práticas de produção de 

leite, gerando assim grandes benefícios para seus associados. 
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4   REVISÃO DA LITERATURA      

 

 O presente capítulo tem por objetivo conhecer um pouco do setor leiteiro do Brasil e o 

mercado do leite no estado do Paraná e região noroeste. Será visto, também, como os 

agricultores familiares vem se destacando com a produção de leite a pasto, sobre a qualidade 

do leite produzido a pasto e a legislação aplicável á qualidade do leite (IN 51),  bem como o 

papel das cooperativas e das associações para viabilizar o mercado do leite para os pequenos 

produtores. 

 

4.1  SETOR DE LEITE NO BRASIL 

       

O leite encontra-se entre os seis produtos de maior importância na agropecuária 

brasileira ficando a frente de muitos produtos tradicionais. O Brasil possui o maior rebanho 

comercial do mundo, contando com aproximadamente 195 milhões de cabeças, sendo que 

destes cerca de 21,4 milhões são de vacas ordenhadas, que produziram 26,13 bilhões de litros 

de leite (IBGE, Censo Agropecuário 2006). 

O setor do agronegócio do leite e seus derivados desempenham um importante papel 

no suprimento de alimentos e na geração de emprego e renda para a população. Para cada 

dólar de aumento na produção no sistema agroindustrial do leite, há um crescimento de 

aproximadamente cinco dólares no produto interno bruto, o que credencia o produto leite a 

frente de importantes setores produtivos (IBGE, Censo Agropecuário 2006). 

 Cabe ressaltar a capacidade potencial produtiva da pecuária leiteira nacional, que 

apesar de todas as adversidades e sem contar com subsídios, produz o suficiente para 

abastecer ao mercado nacional e exportar o excedente. O setor leiteiro tem uma taxa anual de 

crescimento de 3,5%, sendo considerada uma ótima taxa de crescimento (IBGE, Censo 

Agropecuário, 2006). 

 Na década de noventa tivemos um “divisor de águas” para a cadeia agroindustrial de 

leite do Brasil, levando-se em conta três aspectos que foram decisivos nas transformações que 

ocorreram no setor. A primeira a liberação do preço do leite em setembro de 1991, segundo a 

estabilidade da economia com a queda do fator inflacionário, e terceiro a implantação do 

plano real em junho/1994, o que ocasionou maior abertura comercial no mercado. Tais fatos 

foram de extrema importância para a cadeia do leite ter sido uma das que mais se desenvolveu 
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nos últimos anos. Este crescimento pode ser auferido com o crescimento expressivo da 

produção leiteira, principalmente na região centro-oeste (GOMES, 2007). 

 Nesse processo de transformação do setor lácteo temos a abertura da economia 

brasileira ao mercado internacional, o que possibilitou a maior concorrência entre as empresas 

de grande porte, houve uma abertura comercial, onde produtos nacionais passaram a 

concorrer com os produtos internacionais (GOMES, 2007). 

 Com a abertura de mercado houve uma busca por novos produtos, ocasionando o 

lançamento dos produtos lácteos, consolidando marcas já existentes no mercado. Utilização 

de novas tecnologias, construção de novas fábricas, investimento em marketing, produção de 

produtos lácteos que viessem de acordo com a exigência do mercado consumidor, o que 

acarretou em maior profissionalização dos produtores e das indústrias para se adaptar as novas 

normas vigentes no setor. 

Em poucos anos o Brasil passou de deficitário na produção de leite e produtos lácteos 

a superavitário, o que ocasionou a ação governamental através de normatização para 

padronizar e melhorar a qualidade do leite produzido visando o mercado externo. (GOMES, 

2007) 

Segundo a Agência Brasil de Notícias (2010), o Brasil é o sexto maior produtor 

mundial de leite, mas as taxas de exportação do produto são baixas, uma vez que a qualidade 

da produção não atinge padrões exigidos por países europeus e pelos Estados Unidos. Os 

maiores produtores de leite do mundo podem ser observados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Maiores produtores de leite do mundo – 2006 
Pais Produção – bilhões de litros/ano 

Estados Unidos 82,5 

Índia 39,8 

China 32,2 

Rússia 31,1 

Alemanha 28,5 

Brasil 25,3 

França 24,2 

Reino Unido 14,6 

Nova Zelândia 14,5 

Fonte: FAO (2006) 

 

 

A produção de leite no Brasil, sempre esteve associada ao desenvolvimento da agricultura 

familiar. Atualmente, no Brasil, cerca de 85% das propriedades rurais são de base familiar, somando 
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mais de 4 milhões de famílias. A pecuária leiteira está presente em uma grande porcentagem delas, 

segundo o IBGE (2006), cerca de 58% do leite brasileira é produzido pela agricultura familiar. 

(MOREIRA, 2009). 

Segundo a EMBRAPA (2008), a produção brasileira de leite nos últimos 25 anos aumentou 

150%. Passou de 8 bilhões (1975) para 26,1 bilhões em 2007 (IBGE, 2007). O Brasil é um dos 

grandes potenciais nas exportações de leite e derivados. De 2000 a 2004, as exportações aumentaram 

quase 12 vezes e, nos últimos 3 anos, este mercado esteve ainda mais aquecido. Existe cerca de 1,1 

milhão de propriedades envolvidas na atividade de extração de leite ocupando diretamente 3,6 

milhões de pessoas. A elevação na demanda final por produtos lácteos em R$ 1 milhão gera 195 

empregos permanentes. Este impacto supera o de setores como o automobilístico, construção civil, o 

siderúrgico e o têxtil (EMBRAPA, 2008). 

Podemos observar na Tabela 2 a evolução da produção do leite no Brasil, no período de 1998 

a 2007. 

 

 
Tabela 2 – Evolução da produção de leite no Brasil – 1998/2007 

Ano Produção de leite 

(milhões/ano)  

1998 18.694 

1999 19.070 

2000 19.767 

2001 20.510 

2002 21.643 

2003 22.254 

2004 23.475 

2005 24.621 

2006 25.398 

2007 26.134 

Fonte: Adaptado de IBGE (2007) 

 

 

 

A Tabela 3 apresenta o ranking da produção anual de leite por Estado no Brasil. Os 

dados apontam que Minas Gerais é o maior produtor, seguido por Rio Grande do Sul, Paraná, 

Goiás e Santa Catarina. 
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Tabela 3 – Ranking da produção anual por estado – 2007 
Posição Estados Produção 

(milhões/ litros) 

Participação (%) 

1º Minas Gerais 7.275 27,8 

2º Rio Grande do Sul 2.944 11,3 

3º Paraná  2.701 10,3 

4º  Goiás 2.639 10,1 

5º Santa Catarina 1.866   7,1 

6º São Paulo 1.627   6,2 

7º Bahia     966   3,7 

8º Rondônia     708   2,7 

9º Pernambuco     662   2,5 

10º Mato Grosso     644   2,5 

11º Pará     643   2,5 

12º Mato Grosso do Sul     490   1,9 

13º Rio de Janeiro    463   1,8 

14º Espírito Santo    438   1,7 

15º Ceará    416   1,6 

16º Maranhão    336   1,3 

 Demais estados 1.316   5,0 

 Brasil 26.134 100,0 

               Fonte: Adaptado de IBGE (2007)  
 

 

 

4.2  O MERCADO  DO LEITE NO ESTADO DO PARANÁ E REGIÃO NOROESTE. 

 

           O tradicional mercado de leite caracterizava-se por um comércio local, em geral pouco 

regulamentado por regras formais, com predomínio de pequenos produtores e laticínios 

artesanais, em uma cadeia de produção curta, com poucos intermediários entre os produtores 

primários e os consumidores, e baixo valor agregado aos produtos. Era a época do leiteiro, 

que deixava o leite à frente da porta do consumidor. Desde então, a intervenção estatal passou 

a ter influência constante no mercado de leite. De 1945 a 1991, o principal instrumento de 

regulação do mercado foi o tabelamento de preços, que, junto com os programas sociais de 

distribuição de leite, por meio das compras institucionais, fizeram com que os governos 

passassem a ser os principais demandantes do produto (MAGALHAES, 2007).  

Segundo Carvalho (2005, p. 3), no final dos anos 1990, os programas sociais 

consumiam aproximadamente 30% do total do leite tipo C produzido no Brasil. A 

regulamentação da qualidade do leite está provocando uma grande reestruturação nos sistemas 

produtivos e na relação entre as indústrias e os produtores, principalmente com a entrada em 

vigor da Instrução Normativa – IN 51 do Ministério da Agricultura, a qual estabelece novos 

padrões técnicos, higiênicos e sanitários para a produção de leite. Adicionalmente, os elevados 



16 

 

 

 

investimentos no setor deverão, segundo as previsões, causar uma grande exclusão de 

produtores que não tenham condições de ter acesso aos recursos necessários para manter a 

atividade (MAGALHÃES, 2007). 

Segundo o IBGE (2007), Minas gerais é o maior produtor de leite do país, responde 

por um terço da produção nacional, mas é no interior do Paraná que fica o município de maior 

produtividade, Castro situado no norte do Estado. O município é hoje referencial nacional na 

produção de leite graças a cooperativa Castrolanda que dá suporte aos produtores.          

De acordo com a SEAB (2008) nos últimos vinte anos a produção de leite vem 

crescendo no Paraná, tanto em qualidade como em volume. Hoje são 114 mil produtores com 

rebanhos que produzem em média 10 litros por dia por vaca, enquanto que a média nacional 

fica em torno de 5 litros por dia (MEZZADRI, 2008). Segundo o IBGE (2007), o Estado do 

Paraná é o terceiro produtor de leite do país, responsável por 10,3% da produção nacional.  

A evolução da produção de leite no estado do Paraná pode ser observada na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Evolução da Produção Leiteira do Paraná 
Ano Produção de leite (milhões/ano)  

1998 1.625 

1999 1.725 

2000 1.799 

2001 1.890 

2002 1.985 

2003 2.141 

2004 2.394 

2005 2.568 

2006 2.704 

2007 2.701 

Fonte: Adaptado de IBGE (2007) 

 

 

 A cadeia da atividade leiteira paranaense destaca-se por apresentar aspectos bem 

distintos entre as regiões produtoras. Ao sul do Estado, nos municípios de Carambeí, Castro, 

Palmeira e Arapoti, pertencentes à região de Ponta Grossa, encontram-se muitos rebanhos 

leiteiros que estão entre os melhores do país. A produtividade média da região situa-se em 

aproximadamente 4.000/litros/vaca/ano, entretanto nestas regiões são comuns propriedades 

que já atingem a marca de 8.000 a 10.000 litros/vaca/ano, comparando-se as marcas de países 

de excelência na produção leiteira como os Estados Unidos e Canadá. Este fato se deve ao 

grande nível genético dos animais, sanidade controlada, alimentação e manejo de ponta 
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adotado. Além do grande volume produzido, o leite da região de Ponta Grossa é de alta 

qualidade, sendo demandado por laticínios de diversas regiões do país que buscam uma 

matéria-prima diferenciada para a fabricação de derivados (MEZZADRI, 2008). 

A região Oeste, também se destaca na produção leiteira estadual, os Núcleos 

Regionais de Toledo e Cascavel, pertencentes a esta região, estão classificados no “ranking” 

paranaense segundo o IBGE (2007), em 1º e 3º lugar de acordo com o volume produzido, com 

destaque para os municípios, de Toledo, Cascavel e Marechal Cândido Rondon. O Oeste 

apresenta rebanhos também de importante genética e os produtores investem em técnicas 

visando o aumento da produtividade (MEZZADRI, 2008). 

Atualmente o sudoeste do Paraná, representado pelas regiões de Francisco Beltrão e 

Pato Branco, tem apresentado o maior crescimento no setor leiteiro estadual, como podemos 

observar na tabela abaixo. Esta região vem anualmente evoluindo em volume de produção, 

qualidade do produto, genética dos animais e outros aspectos que são fundamentais para o 

aumento da produtividade e já responde por 20,5% do leite produzido no Estado 

(MEZZADRI, 2008). 

Entretanto, no Estado ainda existem regiões de baixa produtividade, onde aspectos 

como: baixa qualidade genética dos animais, nutrição inadequada, manejo incorreto, baixo 

IDH, entre outras variáveis, tornam-se gargalos para a evolução da atividade. Porém, estas 

regiões estão sendo trabalhadas através de programas governamentais de apoio à atividade 

leiteira, os quais buscam atuar em todas as pontas que envolvem a cadeia, capacitando 

produtores, melhorando a genética dos rebanhos, desenvolvendo linhas de crédito para a 

aquisição de equipamentos, cuidando da sanidade dos rebanhos e da qualidade do leite, 

promovendo incentivos fiscais e criando pontes para uma melhor comercialização do produto 

(MEZZADRI, 2008).  

Destaca-se hoje na Secretaria da Agricultura o Programa Leite das Crianças, que além 

do objetivo principal que é distribuir diariamente o leite enriquecido à crianças de famílias 

carentes, também tem contribuído para alavancar a cadeia produtiva, uma vez que garante a 

compra diária do leite, a preços diferenciados, desde que este produto esteja dentro de 

conceitos preestabelecidos de sanidade e  qualidade (MEZZADRI, 2008). 

Além deste, outro projeto, a Coordenadoria do Leite, trabalha com políticas públicas 

de incentivo à atividade leiteira, buscando desenvolver mecanismos eficientes para suprir 

dificuldades e gargalos da atividade em todas as regiões do Estado do Paraná, contribuindo 
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para o aumento da produtividade, qualidade do produto, desenvolvimento social das regiões e 

população envolvida com a cadeia (MEZZADRI, 2008). 

O forte trabalho de extensão rural, desenvolvido pela EMATER, tem sido de 

fundamental importância para o desenvolvimento do setor, através da difusão de novas 

técnicas de manejo, reprodução, implantação de pastagens, além do apoio a todos os 

programas citados (MEZZADRI, 2008). 

Apesar de apresentar algumas regiões ainda deficientes em alguns aspectos na 

atividade leiteira, as quais já trabalham para atingir a evolução, o Estado do Paraná é 

considerado referência nacional em produção leiteira, devido à grande maioria das regiões 

produtoras apresentarem grande eficiência na produção, conseguida através da seleção 

genética e aplicação de tecnologias de produção (MEZZADRI, 2008). 

A Tabela 5 apresenta as regiões do estado do Paraná e o respectivo volume produtivo 

de cada núcleo região.  

 

Tabela 5: Produção de leite no Paraná segundo núcleos regionais 
Posição Núcleo regional Produção (mil litros) Participação 

1º Toledo 415.936 15,4 

2º Ponta grossa 404.032 14,9 

3º Cascavel   391.996 14,5 

4º   Francisco Beltrão      370.703 13,7 

5º Pato Branco 183.989 6,8 

6º Paranavaí 129.130 4,8 

7º Ivaiporã 122.010 4,5 

8º Jacarezinho   95.119 3,5 

9º Umuarama   93.203 3,4 

10º Campo Mourão   80.172 3,0 

11º Maringá   77.238 2,9 

12º Curitiba   73.228 2,7 

13º Laranjeiras do Sul        69.444 2,6 

14º Guarapuava   51.786 1,9 

15º Londrina   43.032 1,6 

16º Cornélio Procópio   34.428 1,3 

17º Apucarana   24.467 0,9 

18º Irati     22.146 0,8 

19º União da Vitória   21.046 0,8 

20º Paranaguá       478 0,0 

TOTAL  2.703.583 100,0 

               Fonte: IBGE – Produção Pecuária Municipal – 2006 

     Elaboração: SEAB/DERAL/DCA (2008) 

                  

 

 Segundo dados do IBGE (2006),  os três municípios que apresentaram a maior 

produtividade nacional de produção  de leite no país estão no Paraná: Castro, Marechal 

Cândido Rondon e Toledo, cujas produções somadas atingem  340,8 milhões de litros de leite. 
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Castro é conhecido como Centro de Referência em Bovinocultura Leiteira, onde em algumas 

propriedades a produtividade dos animais atinge até oito mil litros de leite por vaca/ano, 

equiparando-se aos países maiores produtores de leite do mundo (AEN, 2007).  

 A Tabela 6 apresenta a produtividade destes municípios.  

 
Tabela 6 - Municípios paranaenses destaques na produtividade nacional de leite 

Municípios Rebanho/ nº vacas 

ordenhadas 

Produção  

(mil litros) 

Produtividade 

Litros/vaca/ano 

Castro 19.050 134.000 7.034 

Mal.C.Rondon 24,800 104.098 4.198 

Toledo 26.800 102.711 3.833 

   Fonte: FAEP / DTE (2008) 

 

 

Segundo a Agência de Notícias do Paraná (2010), entre os fatores que contribuem para 

essa evolução 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 (AEN, 2010).  Além disso, o governo do estado do Paraná, 

tem desenvolvido projetos voltados ao incremento da pecuária leiteira e a qualidade do 

produto leite e seus derivados, com ação centrada em linhas como o melhoramento genético, a 

capacitação de produtores e técnicos, o controle rigoroso de qualidade, visando assegurar a 

saúde do produto. O Estado também apoia os pequenos produtores, com linhas de crédito 

como as do PRONAF, que permitem, aos mesmos, implementarem suas propriedades, 

melhorarem seus rebanhos, aumentando consequentemente a produtividade (MEZZADRI, 

2005).  

Segundo o diretor do Departamento de Economia Rural (DERAL) da Secretaria da 

Agricultura e do Abastecimento, Francisco Simioni, o rebanho leiteiro do Estado já atingiu 

2,5 milhões de cabeças e é uma atividade presente na vida de 100 mil produtores e 377 

laticínios com inspeção federal, estadual e municipal (AEN, 2007). 

 A atividade leiteira está presente em todos os 399 municípios paranaenses e representa 

grande importância econômica e social . O núcleo regional do município de Umuarama é o 

nono produtor do Estado e responsável por 3,4% da produção estadual. A Tabela 5, acima, 

apresenta o ranking da produção estadual por núcleos regionais (MEZZADRI, 2008).  

  Em relação ao município de Umuarama está situado na região Noroeste do Paraná, há 

575 km da capital, com uma área territorial de 1.227 mil km/2 e 100 mil habitantes 

(IPARDES, 2011). Segundo a prefeitura municipal, o município possui mais de três mil 
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propriedades rurais. 

  A produção de leite no município, segundo IBGE (2009), é de 9.790 mil litros, com 

um rebanho de 8.973 vacas ordenhadas. O valor da produção do leite ao ano nos 

estabelecimentos agropecuários é de R$ 5.776 mil. Toda a produção de leite é processada por 

laticínios localizados no município. 

  Do total dos produtores de leite do município, 70% são da Agricultura Familiar, com 

uma produção diária, em torno de 27.000 litros de leite, sendo 8.000 litros entregues à 

APELU -  Associação dos Produtores e Entregadores de Leite de Umuarama (EMATER/PR, 

2011).      

        
           

4.3  A AGRICULTURA FAMILIAR NO CONTEXTO DA PRODUÇÃO E NO MERCADO  

DO LEITE 

  

A pecuária leiteira nas pequenas propriedades rurais do Paraná desempenha um 

importante papel socioeconômico, possibilitando a utilização de mão-de-obra familiar, 

diminuindo os custos de produção e viabilizando a permanência das mesmas no meio rural 

(KIRCHNER et al.,2005 apud MARCHESAN et al., 2009).  

Uma das principais dificuldades encontradas na região é a produção de uma matéria-

prima de qualidade. Pelo desconhecimento de técnicas adequadas de higiene de ordenha, 

aliado a falta de controle sanitário e reprodutivo do rebanho.  Segundo o secretário da 

Agricultura e do Abastecimento, Valter Bianchini, hoje as regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, 

onde predomina a Agricultura Familiar, respondem por 49% da produção estadual de leite 

(AEN, 2007).   

Os agricultores familiares vêm se destacando com uma produção de leite a pasto, de 

baixo custo e a organização em cooperativas para comercialização da produção.  

A pecuária de leite está presente em todos os estados, empregando mão-de-obra, 

gerando excedente comercializáveis e renda para boa parte da população brasileira. Segundo 

relatórios da Embrapa (2001), são perto de 1.800 mil propriedades com atividades em 

pecuária, das quais aproximadamente 450 mil fornecem leite à cerca de 1.000 empresas de 

laticínios. A estrutura produtiva do leite brasileira caracteriza-se pela grande heterogeneidade, 

observando-se uma grande diversidade de sistemas de produção, com diferentes níveis 

tecnológicos, adaptados às diferentes condições encontradas nas grandes regiões, coexistindo 
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produtores de subsistência e produtores especializados (NOGUEIRA, et al., 2004). 

Especialistas mostram que desde o inicio da década de 90, a cadeia produtiva do leite 

no Brasil vem passando por significativas mudanças estruturais, tais como: liberação dos 

preços, plano Real, abertura do comércio internacional, Mercosul, novas estruturas de 

produção e de comercialização, maior competição no setor industrial e também o crescente 

poder de discernimento do consumidor (NOGUEIRA, et al., 2004). .  

No contexto das grandes transformações ocorridas, o mercado de leite fluído refletiu 

alterações nos hábitos dos consumidores. No período de 1990 a 1999, o consumo de leite 

UHT passou de 184 milhões de litros por ano para 3,5 bilhões, enquanto o leite C 

comercializado em sacos plásticos caiu de 4,0 bilhões de litros/ano para 2,0 bilhões de 

litros/ano. Essas mudanças atraíram a atenção das grandes redes de supermercados que 

rapidamente estão substituindo as padarias como principal canal de distribuição no varejo 

(NOGUEIRA, et al., 2004). 

Tais fatos contribuíram para alterar a dinâmica do agronegócio do leite, saindo de uma 

situação estagnada por longos anos para o dinamismo produtivo e alterando a distribuição 

geográfica da produção (NOGUEIRA, et al., 2004). 

Em conseqüência, na última década, o setor primário de leite, está sendo pressionado a 

absorver mudanças importantes e simultâneas, quais sejam:  melhoria da qualidade, aumento 

da demanda por produtos de maior valor agregado, racionalização da coleta por meio da 

granelização, concentração da indústria, e ampliação da escala de produção e 

profissionalização dos produtores (NOGUEIRA, et al., 2004). 

 No estado do Paraná, de forma semelhante ao verificado no Brasil, o mercado passou 

a atuar no sentido de selecionar os produtores de leite por escala de produção e qualidade da 

matéria-prima. Isso exige que a atividade seja conduzida com o máximo profissionalismo 

devido às baixas margens de lucro (NOGUEIRA, et al., 2004). 

Na região Noroeste do Paraná as indústrias de laticínios ainda não aderiram aos 

programas de pagamento de leite pela qualidade, permanecendo ainda os sistemas tradicionais 

de remuneração com base, muitas vezes, apenas em volume, mesmo nas grandes empresas 

(NOGUEIRA, et at., 2004).  

O leite é o alimento básico do brasileiro. Para os agricultores familiares  é mais: é a 

garantia de renda das propriedades. No entanto, as dificuldades enfrentadas neste setor, como 

pagamento por escala de produção, o frete, a imposição de tecnologias, aberturas comerciais 
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com importação de lácteos, o desenvolvimento e concentração da produção pelo setor 

agroindustrial, desde o setor produtor de insumos ao setor de comercialização, vêm excluindo 

milhares de famílias dessa produção. 

É preciso desenvolver ações para fortalecer a cadeia produtiva de leite no Paraná, com 

uma atenção especial para inclusão da atividade nas propriedades da agricultura familiar. E 

criar políticas e crédito que incentive o uso da ordenhadeira  mecânica e resfriadores para 

melhorar a produtividade e humanizar o trabalho.             

  

 

4.4  QUALIDADE DO  LEITE 

 

O leite é considerado o mais nobre dos alimentos, dada a sua composição rica em 

proteínas, gordura, carboidratos, sais minerais e vitaminas. Constitui o alimento essencial dos 

recém nascidos, em todas as espécies de mamíferos, incluindo o homem. Para a espécie 

humana, em particular, é indicado em todas as idades, e as restrições ao seu uso são limitadas 

a casos excepcionais. O mesmo se aplica a todos os derivados lácteos. (OLIVEIRA, et. 

al.,1999). 

 A qualidade o leite pode ser definida em termos de sua integridade, ou seja, sem sofrer 

adição de substancias ou remoção de componentes de sua composição química, características 

físicas inalteradas e livre de deteriorização por microorganismos e sem presença de elementos 

patógenos (DURR, 2004). 

As boas práticas de produção do leite irão melhorar a qualidade do leite produzido, 

pois o leite constitui um ambiente favorável a multiplicação bacteriana, pela sua composição e 

temperatura de obtenção, situações propícias a multiplicação de colônias bacterianas. Há uma 

extrema necessidade que a sala de ordenha seja um ambiente limpo, seco, com boa ventilação 

e que permita uma ordenha rápida e eficiente. A água deve ser de boa qualidade isenta de 

agentes contaminantes e causadores de enfermidades (ZAWADZKI, 2010). 

Segundo o médico veterinário e coordenador estadual do leite do Instituto 

EMATER/PR, Luiz Augusto Pfau (2009), a qualidade do leite depende da dedicação do 

produtor. Para chegar a esse patamar de qualidade e reconhecimento, os produtores 

paranaenses tiveram que “suar a camisa”. Não basta apenas ter boas vacas e maquinário, o 

produtor precisa de muita dedicação na atividade e principalmente muita atenção durante a 
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ordenha. Tomando o devido cuidado nesse trabalho, garante uma boa qualidade para o leite. 

Porém, só isso não basta. Precisa verificar também, com frequência, o controle sanitário do 

rebanho, dar água de boa qualidade e ter uma rotina de ordenha. São práticas que levam a se 

produzir um leite de qualidade. É necessário também investimento em alguns equipamentos, 

como o resfriador de expansão de 500 litros/dia (Paraná Online, 2009).        

É preciso manter o rebanho livre de doenças como a brucelose e a tuberculose. O 

controle de doenças é importante e é condição indispensável para comercializar o leite livre 

de micro-organismos que causam doenças ao Homem. É preciso adotar medidas preventivas e 

de higiene, ambiente limpo para as vacas, manutenção e limpeza adequadas dos equipamentos 

de ordenha e a limpeza das mãos do ordenhador, propiciando assim o controle da incidência 

de mastite. A higiene antes, durante e depois da ordenha é fundamental para evitar a mastite 

(EMBRAPA, 2007). 

Dentre os fatores cruciais para a determinação da qualidade do leite produzido nas 

propriedades destacam-se o manejo das pastagens, o manejo na ordenha, a nutrição dos 

animais e o manuseio com o leite depois de colhido.  

Em relação à classificação do leite, dependendo das propriedades de qualidade do 

produto, sob ponto de vista microbiológico e físico-químico, este pode ser de três tipos: A, B, 

e C. 

 O leite tipo “A” deve ser produzido, beneficiado e envasado no próprio local de 

produção, evitando qualquer contato com o meio externo. Os cuidados na manipulação e o 

rigor no controle da contaminação, garantem um produto final de alta qualidade. De acordo 

com a legislação vigente, deve ser distribuído obrigatoriamente na forma integral 

(MOREIRA, 2009). 

 O leite tipo “B”, conforme as normas brasileiras, deve ser entregue na plataforma de 

recepção com menos de 500 Unidades Formadores de Colônias (bactérias) por mililitro (ml). 

As propriedades que produzem leite tipo “B” devem ser cadastradas no Ministério da 

Agricultura e obedecer rigorosamente os prazo de entrega nas usinas de beneficiamento. O 

leite tipo “B” também deve ser distribuído na forma integral (MOREIRA, 2009). 

 O leite tipo “C”, inexistente em muitos países, constitui o grosso da produção leiteira 

no Brasil. Não existe padrão microbiológico para o leite “C” antes da pasteurização 

(MOREIRA, 2009). 

 O leite é desclassificado para tipo “C” como resultado da falta de cuidados na sua 
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obtenção e manuseio. Em certas regiões, esse tipo de leite alcança mais de 80 milhões de 

Unidades Formadoras de Colônias por mililitro (ml) de leite.  (MOREIRA, 2009). 

O mercado nacional de leite encontra-se em constante crescimento, nele se sobressaem 

os produtores que sabem como garantir a qualidade do leite por eles produzido. Atualmente, é 

cada vez maior o número de laticínios que prezam pela regularidade de fornecimento e 

qualidade do produto, dando preferência a pagar um preço mais alto por um produto de 

comprovada qualidade superior (AFONSO, 2011). É preciso ter um produto de qualidade em 

todo o mercado, o que exige tanto para o laticínio quanto para o produtor. A remuneração 

deve ser de acordo com estes índices. Sendo assim todos ganham. Se o laticínio receber um 

produto de boa qualidade, o consumidor final também terá um produto deste nível (AFONSO, 

2011).  

 

 

4.5  SISTEMA DE PRODUÇÃO DE LEITE A PASTO 

 

A utilização adequada de pastagens por rebanhos leiteiros pode reduzir os custos de 

produção de leite, principalmente pela redução nos dispêndios com alimentos concentrados, 

com combustíveis e com mão-de-obra. O conceito-chave é a substituição de combustível, 

máquinas e equipamentos pela vaca, no processo de colheita da forragem. O benefício 

imediato é de caráter econômico, com drástica redução nos custos de produção de leite. Além 

disso, os investimentos com instalações, especialmente aquelas destinadas ao abrigo de 

animais e maquinário, são menores quando se comparam sistemas a pasto com aqueles em 

confinamento.  Apesar da receita proveniente do leite produzido a pasto ser menor do que a do 

sistema em confinamento, a margem bruta tem sido superior (MATOS, 2002). 

Recentemente a Embrapa Gado de Leite reavaliou os trabalhos com produção de leite 

a pasto, quando comparado com a produção leiteira, com animais confinados,  referendaram  

suas próprias conclusões anteriores mostrando que os sistemas de produção intensiva a pasto 

supera em 34% a margem bruta obtida com vacas confinadas, recebendo dieta completa, 

apesar dos 20% de redução na produção das vacas mantidas a pasto. Eles reportam ainda uma 

vasta referência sobre as possibilidades de produção a pasto em relação aos sistemas 

intensivos em confinamento, com uma avaliação econômica detalhada. (MATOS, 2002). 

Um sistema de produção de leite a pasto, conduzido racionalmente torna a atividade 
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leiteira competitiva, pois a pastagem é o alimento mais barato quando manejado de forma 

correta, tendo um diferencial de custo entre duas a cinco vezes a menos que qualquer outro 

tipo de alimento a ser fornecido ao rebanho leiteiro. Quando manejado corretamente, as 

pastagens têm potencial de fornecimento de nutrientes para a produção de 12 kg/leite de 

vaca/dia sem o uso de rações concentradas (VILELLA et al,. 1980). 

A produção de leite a pasto possibilita a utilização dos recursos disponíveis na 

propriedade, os quais se dividem entre fatores vitais, que seriam os de maior importância, tais 

como, divisão de piquetes e aguadas, controle sanitário do rebanho e os fatores importantes 

que complementam os fatores vitais, tais como, adubação das pastagens, análise e correção do 

solo, melhoramento genético do rebanho entre outros.  (BENEDETTI, 2002). 

Atualmente, as pequenas propriedades agrícolas possuem, normalmente, de um a dois 

piquetes para as vacas leiteiras. Como conseqüências existem várias áreas nestes piquetes 

onde ocorre maior intensidade de pastejo o que dificulta a recuperação da pastagem, onde a 

rebrota é consumida pelos animais, o que ocasiona a degradação das pastagens existentes, 

bem como a diminuição da produtividade e maior infestação de plantas invasoras 

(ZAWADZKI, 2010). 

A simples mudança de pastejo intensivo nos piquetes para um pastoreio rotativo 

usando o número de piquetes recomendados de conformidade com o cultivar do pasto é a 

primeira atitude para melhorar a rentabilidade da exploração leiteira, não basta somente à 

rotatividade de pastagens, existem outros aspectos relevantes a serem observados, tais como o 

número de animais por área (ZAWADZKI, 2010). 

É o sistema de produção que requer as menores inversões iniciais de capital, outro 

aspecto a ressaltar é que na produção a pasto temos o menor impacto negativo sobre o meio 

ambiente em relação ao sistema estabulado (confinado). Os transtornos decorrentes do 

acúmulo de dejetos proveniente de rebanhos leiteiros estabulados e os custos decorrentes do 

manejo e distribuição dos mesmos constituem em um sério problema nos países que adotam o 

sistema confinado para produção de leite (GOMIDE, 1994). 

  As pastagens devem ser bem formadas e manterem-se produtivas ao longo do ano, 

onde deve ser respeitado o stand da pastagem e o seu período de descanso, devem ser 

realizadas adubações periódicas e de conformidade com a análise de solo. Segundo Gomide 

(1994) a aptidão leiteira da vaca, o valor nutritivo do pasto e o consumo de forragem 

determinam a produção de leite. 
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  Sabe-se que a adoção do sistema de produção de leite a pasto necessita, porém, de 

planejamento e controle.  A atividade deve sair do modelo tradicional e extrativista que 

predomina na maioria das propriedades e adotar um modelo profissional. Na Maioria das 

regiões produtoras, os solos dedicados a produção de forragem se apresentam degradados e 

erodidos. Além disso, as áreas ocupadas por pastagens em geral são marginais quando 

comparadas àquelas usadas pela agricultura de grãos em que se busca a alta produção.  Nesta 

condição, apresentam problemas sérios de fertilidade natural, acidez, topografia, 

pedregosidade ou limitações de drenagem (BLASER, et al., 1986). 

 

  

4.6   LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À PRODUÇÃO LEITEIRA NO BRASIL  

 

Em janeiro de 2006 entrou em vigor a Instrução Normativa 51 (IN 51/2002) que 

representa um grande avanço para a melhoria da qualidade do leite produzido. Com a nova 

orientação o ganho é geral, produtores, indústrias de produtos lácteos e principalmente o 

consumidor. As mudanças introduzidas com a nova normativa começam na propriedade rural 

produtora do leite buscando a produção de um leite com melhor qualidade, atingindo também 

as indústrias lácteas. 

A Instrução Normativa 51 regulamenta a produção, identidade, qualidade, coleta e 

transporte do leite A, B, C, pasteurizado, cru e refrigerado, ocasionando uma série de 

modificações para os produtores, empresas de laticínios e consumidores, propiciando assim ao 

leite brasileiro parâmetros aceitos internacionalmente e, consequentemente,  aumento nas 

exportações dos produtos lácteos. 

Juntamente com a nova legislação do setor o Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), foi implantado o Programa Nacional de Melhoria da Qualidade do 

Leite (PNQL), que tem amparo legal na Instrução Normativa 51, estabelecendo os critérios 

para a produção, identidade e qualidade do leite produzido. 

Conforme a IN 51/2002 as estruturas físicas de produção deve atender os seguintes 

critérios: 

- Nos locais para produção não pode haver presença de substâncias potencialmente nocivas e 

que possam contaminar o leite ou seus derivados. 

- Proteção contra a contaminação por sujeira, ou resíduos de origem animal, de origem 
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doméstica, industrial ou agrícola, cuja presença possa alcançar níveis que representem risco à 

saúde. 

- Proteção contra a contaminação da água, a água de utilização no processo de produção deve 

ser avaliada e quando contaminada ou inadequada ao uso, não poderá ser utilizada no 

processo produtivo. 

- Supervisão e acompanhamento direto dos rebanhos por técnicos que conheçam os perigos 

potenciais de contaminação na manipulação de produtos para controle de pragas e 

enfermidades, tanto nas medidas de controle como nos tratamentos do rebanho. 

Portanto, o controle sanitário, a partir desta Normativa visa trazer indices maiores de 

qualidades proporcionando preços melhores aos produtores bem como um produtor mais 

saudável aos consumidores. 

 

 

4.7  O PAPEL DAS COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES NA  PRODUÇÃO  E NO 

MERCADO DO LEITE 

 

O associativismo e o cooperativismo eleva a competitividade de leite produzido em 

pequenas propriedades rurais.  As cooperativas e associações de produtores de leite da 

agricultura familiar são organizações setoriais que têm fortíssima repercussão sobre o 

conjunto do território, já que elas se voltam a coordenar um conjunto de atividades nas quais 

se envolvem milhares de atores econômicos locais. Apesar do papel econômico muito bem 

determinado, as cooperativas/associações exercem também importante influência sobre outros 

campos de relações sociais dos territórios, mostrando que existe um forte entrelaçamento 

entre campos econômicos, políticos, sociais e culturais (MAGALHÃES, 2007). 

  No Estado do Paraná, existem aproximadamente 60 cooperativas e associações de 

leite, pequenas e médias. Essas cooperativas têm na sua base social agricultores familiares e 

na sua ampla maioria, pequenos produtores de leite, com sistemas de produção diversificados, 

mas que tem no leite a principal atividade geradora de renda (EMATER/PR, 2011).   

Por meio do cooperativismo e associativismo agricultores, estão conseguindo 

organizar melhor sua unidade de produção e seu plano de negócio no leite. É uma alternativa 

encontrada para o fortalecimento da atividade agropecuária. 

Em Castro, um dos municípios paranaense destaque em produtividade nacional, 
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pequenos produtores de leite estão saindo da informalidade, aumentando a produtividade e 

obtendo mais renda com trabalho. Esses resultados acontecem graças ao Termo de 

Cooperação Técnico-Financeira firmado entre a Prefeitura Municipal, Emater e Cooperativa 

Castrolanda. 

             Em Umuarama, foi criada, em 2000, uma associação de produtores de leite com o 

objetivo dos associados de superar o problema da comercialização do leite no município, 

melhorar a qualidade e aumentar a produtividade leite produzido e atender a legislação da 

qualidade do leite (Instrução Normativa 51).  
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5   PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Tendo em vista a revisão teórica desenvolvida, seguem os procedimentos 

metodológicos utilizados para realização da pesquisa, detalhando as etapas de coleta e análise 

dos dados, de modo a satisfazer seus objetivos. 

 

 

5.1  TIPO, MÉTODO DE ABORDAGEM E NATUREZA DA PESQUISA 

 

O presente trabalho teve como objetivo investigar o papel da Associação dos 

Produtores de Leite de Umuarama, na obtenção de melhores condições de qualidade e 

mercado do leite para os produtores associados. Portanto, buscou-se com este estudo, analisar 

a produção do leite no Estado do Paraná e na região noroeste e descrever a cadeia do leite no 

município de Umuarama e como os produtores buscaram alternativas para aumentar a geração 

de renda proveniente da atividade através do associativismo. Buscou-se também identificar os 

principais problemas dos produtores na produção do leite, desde a alimentação da vaca em 

lactação até a entrega do leite na associação. E identificar as ações e estratégias tomadas pela 

associação para melhoria das condições de qualidade e mercado do leite. 

A natureza da pesquisa se caracteriza como qualitativa descritiva. “Na pesquisa 

qualitativa questões e problemas para a pesquisa advêm de observações no mundo real, 

dilemas e questões. Elas são formuladas como hipóteses se-então [se variável independente, 

então variável dependente] derivadas da teoria” (MARSCHALL; ROSSMAN, 1989).   

A pesquisa descritiva, caracteriza-se pela seleção de amostras aleatórias de grandes ou 

pequenas populações sujeitas à pesquisa, visando obter conhecimentos empíricos atuais. Este 

tipo de pesquisa leva a possibilidade de generalização sobre a realidade pesquisada. Os 

métodos utilizados na pesquisa descritiva, geralmente, permitem ao pesquisador investigar 

apenas um percentual da população alvo desejada, isto é, existem casos que não há 

necessidade de pesquisar a população alvo na sua totalidade (VALENTIM, 2008). 

Segundo Gil (1987), a pesquisa descritiva tem por objetivo básico descrever as 

características de determinada população ou fenômeno e estabelecer possíveis relações entre 

variáveis.   

Em relação ao método utilizado, este se refere ao estudo de caso. O estudo de caso, para 
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Gil (1991:58), "é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, 

de maneira que permita o seu amplo e detalhado conhecimento". Para Bodgan e  Biklen 

(1994), “o estudo de caso consiste na “observação detalhada de um contexto ou indivíduo, de 

uma única fonte de documentos ou de um acontecimento específico”. O estudo de caso  

proporciona uma maior abrangência dos resultados, não se limitando às informações de uma 

propriedade rural.  

O foco da pesquisa, portanto, foi a Associação de Produtores e Entregadores de Leite 

de Umuarama- APELU. A associação foi fundada em janeiro/2000 e está localizada no 

município de Umuarama (PR). Segundo seu presidente, Sr. Marcelo Zubioli, a associação 

congrega, atualmente, 43 associados e recebe entre 7 e 8 mil litros de leite por dia. Tem como 

missão a atuação na defesa dos interesses sociais, culturais, e econômicos, desenvolvendo 

ações para incentivar e manter a união entre seus associados, integrar e fortalecer a atividade 

da produção de leite com qualidade na região, promover a integração com órgãos públicos e 

com entidades privadas, desenvolvendo projetos e programas em parcerias e outras ações.  

Para responder aos objetivos da pesquisa inicialmente realizou-se a pesquisa 

bibliográfica (buscando informações sobre o tema pesquisado em textos e livros referente) e 

posteriormente, através de entrevistas semi-estruturadas com os atores envolvidos com a 

produção de leite no município e principalmente, com aqueles ligados à associação. 

As entrevistas semi-estruturadas referem-se a quando o investigador tem uma lista de 

questões ou tópicos para serem preenchidos ou respondidos, como se fosse um guia. A 

entrevista tem relativa flexibilidade. As questões não precisam seguir a ordem prevista no 

guia e poderão ser formuladas novas questões no decorrer da entrevista (MATTOS, 2005). 

Mas, em geral, a entrevista seguirá o que se encontra planejado. As principais vantagens das 

entrevistas semi-estruturadas são as seguintes: possibilidade de acesso a informação além do 

que se listou, esclarecer aspectos da entrevista, gera de pontos de vista, orientações e 

hipóteses para o aprofundamento da investigação e define novas estratégias e outros 

instrumentos (TOMAR, 2007). 

Para os instrumentos utilizados na coleta dos dados, foram construídos três diferentes 

versões, pelo fato de ter sido buscado nesta pesquisa, a percepção de diferentes atores ligados 

à cadeia produtiva do leite no município de Umuarama e à associação estudada.  

Portanto, foram aplicadas entrevistas com um gestor da Associação e com nove  

produtores agrícolas a ela ligados a fim de identificar a importância da associação para 
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obtenção de maiores rendas aos produtores. Além disso, aplicou-se entrevistas com um 

técnico e um médico veterinário do Instituto EMATER/PR  para agregar informações sobre os 

seguintes temas: produção e qualidade do leite, adubação das pastagens, nutrição e 

alimentação das vacas em lactação e a higiene na ordenha 

Na análise dos dados, foram evidenciadas a importância do associativismo e 

cooperativismo na melhora da competitividade no mercado para a agricultura familiar, bem 

como a integração e o fortalecimento da atividade da pecuária leiteira na região de Umuarama 

(PR). Após realização das entrevistas foi realizada uma análise do conteúdo norteada pela 

questão de pesquisa e objetivos do presente estudo, com respaldo do referencial bibliográfico 

desenvolvido, bem como, a percepção da pesquisadora sobre o caso que foi investigado. 

 

 

5.2   CARACTERIZAÇAO DOS ENTREVISTADOS 

 

 As entrevistas aplicadas são do tipo semi-estruturada  divididas em três grupos para se 

buscar a percepção de diferentes atores ligados à associação, as quais foram realizadas com o 

dirigente da associação, com representantes do Instituto EMATER / PR, um técnico agrícola e 

um médico veterinário e nove produtores rurais associados. 

 No primeiro grupo a entrevista foi realizada junto ao dirigente da associação, que 

ocupa o cargo há 8 anos e também é integrante da associação como produtor. Vem realizando 

parceria com o Instituto EMATER/PR para que esta realize ações para garantir a qualidade do 

leite produzido a pasto, sendo uma delas o suporte técnico e veterinário.  

No segundo grupo a entrevista foi realizada junto aos profissionais do Instituto 

EMATER/PR ligados à assistência técnica e de mercado. O técnico entrevistado é responsável 

pelo acompanhamento das propriedades dos produtores associados dando suporte técnico e 

orientações sobre produtividade, qualidade do leite, adubação das pastagens, nutrição e 

alimentação das vacas em lactação e a higiene da ordenha e o médico veterinário entrevistado 

é o representante do Programa Leite das Crianças – PLC e também responsável pela 

assistência veterinária nas propriedades dos produtores associados e pelo credenciamento da 

associação no Programa Leite das Crianças junto ao Estado.  

No terceiro e última grupo a entrevista, foi realizada junto a nove produtores rurais 

associados. Todos os produtores entrevistados estão na associação há 10 anos e ao serem 

questionados sobre a importância da Associação na cadeia produtiva do leite, 100% dos 
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produtores entrevistados responderam que “a associação foi muito importante quando entrou 

em vigor a IN 51. Recebemos orientação e suporte técnico para atender as exigências da 

legislação porque não seria possível adquirir individualmente tanques para resfriamento do 

leite”.  Por fim, todos os entrevistados participam do Programa de Inseminação Artificial 

oferecido pela Prefeitura Municipal de Umuarama, na busca pela melhoria genética e 

qualidade do rebanho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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6  RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

 

A seção de análise dos resultados busca atender aos objetivos propostos pelo trabalho, 

ao apresentar a associação de produtores e descrever quais foram as ações realizadas pela 

associação visando gerar benefícios aos seus associados. 

Portanto, inicialmente se dará a descrição do mercado  do leite no município de 

Umuarama e a identificação dos principais problemas enfrentados pelos produtores. 

Posteriormente será apresentada a associação de leite de Umuarama e as percepções dos 

dirigentes da associação e produtores associados sobre a importância da associação na 

produção de leite. Também serão relatadas as entrevistas realizadas com técnicos do Instituto 

EMATER/PR a fim de demonstrar a parceria existente entre a associação e o instituto , e por 

fim, será demonstrado o papel da associação para melhoria das condições de qualidade e 

mercado do leite, bem como  as ações desenvolvidas junto aos produtores relativas ao manejo 

do rebanho leiteiro e a qualidade do leite. 

  

 

6.1  O MERCADO  DO LEITE EM UMUARAMA:  

 

 O município de Umuarama (PR) está situado na região Noroeste do Paraná, há 575 km 

da capital, com uma área territorial de 1227 mil km/2 e 100 mil habitantes. Possui mais de 

três mil propriedades rurais. A produção de leite do município, segundo IBGE (2009), é de 

9.790 mil litros, com um rebanho de 8,973 vacas ordenhadas. O valor da produção do leite ao 

ano nos estabelecimentos agropecuários é de R$ 5.776 mil. Toda a produção de leite é 

processada por laticínios localizados no município. Do total dos produtores de leite do 

município, 70% são da Agricultura Familiar, com uma produção diária, em torno de 27 mil 

litros de leite, sendo 8 mil litros entregue à APELU – Associação de Produtores e 

Entregadores de Leite de Umuarama.  

 A atividade leiteira atualmente se concentra nas pequenas propriedades rurais, as quais 

podem obter maior produção de leite com menor custo fazendo um melhor manejo das 

pastagens. A maioria dos pequenos produtores tem como única fonte de renda a pecuária 

leiteira.  
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 A comercialização da produção dos pequenos produtores possuía baixa margem de 

lucro e encontrava-se de forma irregular. O leite era entregue in natura no comercio local e 

nas ruas da cidade, não sendo considerado, pelos órgãos competentes, um produto seguro para 

o consumo. Os produtores não possuíam recursos suficientes para adquirir, individualmente, 

tanques de resfriamento do leite e não poderiam atender as exigências da Instrução Normativa 

51. 

  A Instrução Normativa 51 do Ministério da Agricultura estabeleceu padrões de 

qualidade do leite e critérios mais rigorosos também na refrigeração e no transporte. A norma 

foi assinada em 2002.  Entre as exigências, o maior desafio é a Contagem Bacteriana Total 

(CBT), que serve como pista sobre o grau de higiene do lugar onde a vaca foi ordenhada. A 

partir de maio de 2002, foi proibida a comercialização de leite cru, sem a pasteurização 

(venda direta ao consumidor final). 

Com a proibição da comercialização do leite cru e sem um laticínio para pasteurizar o 

leite, os produtores se organizaram e  construíram um laticínio comunitário – APELU 

(Associação dos Produtores e Entregadores de Leite de Umuarama), cujo custo de 110 mil 

reais foi dividido entre a prefeitura, o governo estadual e a Associação, com capacidade inicial  

para pasteurizar e embalar até 8 mil litros por dia. 

 

 

6.2  A APELU 

 

A criação da APELU (Associação dos Produtores e Entregadores de Leite de 

Umuarama) se deu devido à baixa margem de lucro da atividade leiteira na região, as políticas 

governamentais da época e a demanda por um produto de qualidade superior e principalmente 

as dificuldades econômicas dos pequenos produtores e entregadores de leite de Umuarama. 

Diante disto os produtores e entregadores de leite de Umuarama resolveram formar uma 

associação na tentativa de aumentar a produção de leite, obter melhor renda e comercialização 

de seus produtos de forma mais rentável, viabilizando os investimentos em equipamentos para 

o beneficiamento do leite pasteurizado, agregando valor ao produto final, integrando as várias 

etapas da cadeia produtiva, com produtos de qualidade superior, que atendessem as exigências 

sanitárias e principalmente dos consumidores finais.  
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Atualmente a APELU (Associação dos Produtores e Entregadores de Leite de 

Umuarama) congrega 43 produtores associados e recebe entre 7 a 8 mil litros de leite por dia. 

Esta produção é pasteurizada e envazada pela associação .e  posteriormente  é comercializada 

pelos produtores que pagam o custo da pasteurização. Os produtores retiram o produto da 

associação já beneficiado para ser entregue nas casas residenciais, no comercio local, na 

prefeitura e para o Programa Leite das Crianças. 

A associação é responsável basicamente por alavancar a atividade, reduzir custos, 

manter o produtor no campo, representar e defender os interesses dos associados e, estimular 

a melhoria técnica e a qualidade do leite produzido. 

A associação tem por objetivo melhorar a vida de seus associados. Em termos 

econômicos, isso implica em viabilizar que o associado coloque seu produto no mercado 

conjuntamente com outros produtores, lhes proporcionando melhores condições do que se 

fizesse individualmente. 

Segundo o entrevistados, do grupo 1e grupo 2, sem a criação da associação haveria 

limitações aos produtores em continuar individualmente na atividade. A organização 

associativa traz a união dos produtores e a com a comercialização em conjunto é possível 

obter um melhor preço para o produto.  

Em entrevistas realizadas com os produtores associados, todos concordam que sem a 

associação não seria possível a permanência na atividade, principalmente quanto ao 

cumprimento das exigências da  Instrução Normativa 51.  Todos os entrevistados recebe 

assistência veterinária do Instituto EMATER/PR, em parceria  com a Associação que possui 

um médico veterinário responsável pela qualidade do leite produzido. 

 

 6.2.1 Características das propriedades dos produtores associados a APELU: 

 

As propriedades apresentam no máximo áreas de 40 hectares, sendo mais comum 

propriedades com áreas entre 20 a 25 hectares, todas localizadas no município de Umuarama 

(PR), sendo que a propriedade mais distante da associação localiza-se a 20 km e a mais 

próxima 2 km. As condições de acesso as propriedades são consideradas boas e todas 

possuem energia elétrica e mão de obra familiar. 
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Os animais que compõem o rebanho, na maioria, se caracterizam por meio sangue 

Holandês e meio sangue Girolanda. O rebanho médio das propriedades é de 50 cabeças, sendo 

compostos por vacas em lactação e vacas secas. 

A média de produção diária de leite cru é de 300 litros/dia por produtor, sendo a média 

por animal de 9,0 litros/dia. As ordenhas são realizadas duas vezes ao dia. O tipo de ordenha 

utilizada é a Mecânica – Balde ao Pé.  

 As propriedades recebem assistência veterinária e suporte técnico do Instituto  

EMATER/PR, em parceria com a associação. A maioria dos produtores associados vem 

realizando melhorias nas pastagens e na infra-estrutura da propriedade. Todos participam dos 

programas de inseminação artificial para melhoria genética do rebanho . 

 Na questão fonte de renda, observou-se que todos os produtores associados  

entrevistados possui como única fonte de renda a pecuária de leite. 

 

 

6.3 O PAPEL DA ASSOCIAÇÃO PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE 

QUALIDADE E MERCADO DO LEITE. 

 

Como já relatado anteriormente, o papel da associação é  atuar na defesa dos interesses 

sociais, culturais, e econômicos, desenvolvendo ações para incentivar e manter a união entre 

seus associados, integrar e fortalecer a atividade da produção de leite com qualidade na 

região, promover a integração com órgãos públicos e com entidades privadas, desenvolvendo 

projetos e programas em parcerias e outras  ações. Para os produtores a associação teve 

grande importância quando entrou em vigor a Instrução Normativa – IN 51, pois receberam 

suporte técnico para atender as exigências da legislação porque não seria possível adquirir 

individualmente tanques para resfriamento do leite.  A associação, em parceria com o Instituto  

EMATER/PR, presta assistência veterinária a todos os produtores associados.  

Os questionários aplicados junto aos representantes da associação e representantes do 

Instituto EMATER/PR trouxeram resultados importantes para análise dos objetivos propostos. 

Observou-se que a organização associativa pode contribuir com os produtores de leite, pois dá 

suporte ao produtor com baixa produção e que tem a atividade como única fonte de renda e a 

oportunidade  de dividir os custos fixos individuais entre o grupo, permitindo que o produtor 

realize investimentos em rebanho leiteiro, melhoria nas pastagens e investimentos na infra-
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estrutura da propriedade. Outra análise importante é o acompanhamento do médico 

veterinário aos produtores associados e o cumprimento da legislação (Instrução Normativa 

51).  

 Já com os questionários aplicados junto aos produtores associados, foi possível 

verificar que os produtores estão realizando melhorias nas pastagens, e investimentos na 

genética do rebanho e na infra-estrutura da propriedade. Todos estão se adequando a 

legislação (Instrução Normativa 51). O produtor está buscando a especialização na atividade 

participando de cursos oferecidos pela associação em parceria com o Instituto EMATER/PR. 

A maioria do rebanho é de raça mista (Girolanda e Holandesa), com uma média de 9 litros de 

leite/dia por vaca. 

Segundo o entrevistado do grupo 1, a associação tem contribuído com o produtor de 

leite para sua especialização na atividade, promovendo cursos em qualidade de leite,em 

ordenha mecânica e no transporte do leite. Em parceria com o Instituto EMATER/PR, realiza 

palestras para os associados sobre melhoria no manejo das pastagens para aumento da 

produtividade e qualidade do leite. Falou ainda sobre a importância dos programas 

disponibilizados pelo governo do Estado que beneficiam os agricultores familiares na 

atividade leiteira. Comentou também, que em virtude das transformações ocorridas no 

mercado do leite, nos últimos anos, os produtores de leite precisam buscar a especialização. 

Já o entrevistado do grupo 2, ressalta a importância da existência de parcerias. O 

Instituto EMATER/PR  presta assistência veterinária e dá suporte técnico aos associados, uma 

vez que avaliam que o mercado de leite é extremamente difícil, devido a concorrência com 

grandes empresas do setor leiteiro. 

Outro ponto a justificar a organização do pequeno produtor de leite em associação é 

quanto ao preço do leite pago. Em associação os produtores recebem um preço mais alto por 

cada litro do leite do que se entregasse individualmente. 

Em relação ao mercado do leite, o agricultor que explora a bovinocultura de leite tem 

como desafio colocar no mercado um produto de qualidade e de baixo custo. Uma dificuldade 

encontrada pelo produtor para a melhoria da qualidade do leite é a falta de assistência 

veterinária e orientações sobre o manejo das pastagens, manejo na ordenha, nutrição dos 

animais e o manuseio com o leite depois de nutrição dos animais e o manuseio com o leite 

depois de colhido.   Outro problema enfrentado pelo pequeno produtor é a comercialização. 

Com a criação da associação o produtor possui um lugar para pasteurizar e comercializar seu 
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produto com um preço melhor e com pagamento em dia. Com a Instrução Normativa 51 ficou 

proibida a comercialização do leite cru. Só é possível a comercialização do leite pasteurizado.  

A organização dos produtores em associação tem sido uma alternativa para reduzir os 

investimentos individuais necessários a continuação na atividade e o atendimento dos 

requisitos de qualidade. Com os produtores organizados em associações, podem participar de 

programas de leite do governo estadual para comercialização do leite produzido. Um exemplo 

é o Programa Leite das Crianças que compra da Associação o leite pasteurizado. A APELU – 

Associação dos Produtores e Entregadores de Leite de Umuarama é a única associação  no 

município credenciada para entregar leite ao Programa Leite das Crianças, que, atualmente, a 

cota de entrega passou para 51.417 litros/mês. Todos os produtores associados entregam leite 

ao programa. Dos produtores entrevistados, todos concordam que a associação favorece a 

abertura de novos mercados e sem o apoio da mesma não seria possível se manter na 

atividade. 

Já em relação à Instrução Normativa 51, o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, conforme art. 87, parágrafo único, inciso II, da constituição, considera a 

necessidade de aperfeiçoamento e modernização da legislação sanitária federal sobre a 

produção de leite. No artigo 1 aprova os regulamentos técnicos de produção, identidade e 

qualidade do leite tipo A, B, C, pasteurizado e cru refrigerado, bem como o regulamento 

técnico de coleta de leite, cru refrigerado e seu transporte a granel. Editada pelo Ministério da 

Agricultura em 2002, entrou em vigor em julho de 2005 para as regiões Sul, Sudeste e 

Centro-oeste do Brasil (REVISTA BALDE BRANCO, 2003). 

 Esta normativa tem como objetivo melhorar a qualidade do leite oferecido aos 

consumidores no Brasil e no exterior. A qualidade do leite cru é influenciada por varias 

condições. A genética, o manejo, a sanidade e a alimentação dos rebanhos influenciam 

diretamente a composição e a quantidade do leite produzido. Os cuidados com a ordenha 

(máquinas e uma boa higiene) e a conservação do produto são decisivos para reduzir 

contaminações e aumentar o seu prazo de vida útil. O acompanhamento do rebanho leiteiro de 

cada produtor por um médico veterinário é importante na composição da qualidade do 

produto. A boa qualidade do leite depende de todas as etapas, desde a produção, a 

armazenagem, o transporte, a industrialização e a comercialização (REVISTA BALDE 

BRANCO, 2003). 
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 Segundo  o entrevistado do grupo 1, presidente da associação, um dos objetivos que 

levou a constituição da associação foi para atender os requisitos exigidos pela Instrução 

Normativa 51. Os produtores individualmente não conseguiriam se adequar as normas e nem 

possuíam recursos para aquisição de tanques de expansão a granel para resfriamento do leite.  

A associação cumpre todas as normas relativas a legislação. Ainda segundo o presidente, a 

associação, em parceria com o Instituto EMATER/PR, orienta os produtores associados a 

respeitar e cumprir a Instrução Normativa 51. 

Nas entrevistas do grupo 3, observa-se que a organização associativa para os  

pequenos produtores de leite  é uma forma de minimizar os investimentos fixos individuais, 

que cada produtor necessita para atender os quesitos da Instrução Normativa 51. Os 

produtores, na maioria dos casos, possui uma baixa produção e para sua permanência na 

atividade, será exigido do mesmo uma maior especialização e capital pra realização de novos 

investimentos. A organização em associações pode distribuir parte dos custos fixos da 

atividade entre esses produtores e ajudar os mesmos a permanecerem no setor, mesmo com 

pequenas produções adequadas as normas vigentes para comercialização. 

Quanto as ações realizadas pela Associação em parceria com o Instituto EMATER/PR, 

observa-se através das entrevistas, que a associação, em parceria com o instituto, vem 

desenvolvendo ações  visando garantir a qualidade do leite produzido a pasto, realizando 

cursos de capacitação para melhoria no manejo das pastagens e higiene na ordenha, 

promovendo também, palestras sobre a importância do cumprimento da Instrução Normativa 

51. Outra ação da associação é a elaboração de um Manual de Boas Práticas do Produtor de 

Leite. O produtor recebe também orientações para investimentos na propriedade e no sistema 

de produção para que atenda aos critérios de qualidade e sanidade do rebanho. A  Associação 

também se faz presente quanto aos exames da qualidade do leite produzido, onde todo o leite 

coletado junto ao laticínio é examinado quanto a sua qualidade, sendo as amostras colhidas e 

enviadas para o laboratório da Associação Brasileira dos Criadores da Raça Holandesa – 

APCBRH, tais amostras são realizadas individualmente de todas as propriedades que fazem 

parte da Associação. Quando detectado qualquer problema quanto a sanidade do rebanho ou 

quanto a qualidade do leite produzido “higiene,” existe a intervenção tanto do Instituto 

EMATER/PR quanto da Associação. 

Conforme relatado na entrevista, o técnico do Instituto EMATER/PR, realiza quatro 

visitas anuais em todos as propriedades leiteira que compõem a Associação e cinco ações 
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grupais na Associação, tais como, Dia de Campo, Seminários, Excursões, Tardes de Campo e 

Clubes de Trocas de Experiências. 

Após análise dos resultados, obtidos através  das entrevistas aplicadas ao gestor da 

associação, dos representantes do Instituto EMATER/PR e de nove produtores rurais ligados a 

associação, observou-se a importância do associativismo na melhora da competitividade no 

mercado, bem como a integração e o fortalecimento da atividade da pecuária leiteira na região 

de Umuarama. 

Com o associativismo foi possível alavancar a atividade, reduzir custos, manter o 

produtor na atividade, melhorar a vida dos associados, obter melhores condições de preço 

para comercialização, realizar parcerias e buscar a especialização da atividade. 
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7 -  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente capítulo tem por objetivo tecer algumas breves considerações finais, tendo em 

vista os objetivos da presente pesquisa.  

A maioria das considerações aqui apresentadas, já foram pontuadas e discutidas ao longo 

do trabalho. Porém, considera-se importante resgatá-las e proceder as devidas 

complementações. 

O setor do agronegócio do leite e seus derivados desempenham um importante papel 

no suprimento de alimentos e na geração de emprego e renda para a população. Para cada 

dólar de aumento na produção no sistema agroindustrial do leite, há um crescimento de 

aproximadamente cinco dólares no produto interno bruto, o que credencia o produto leite a 

frente de importantes setores produtivos (IBGE, Censo Agropecuário 2006). 

A produção de leite no Brasil, sempre esteve associada ao desenvolvimento  da 

agricultura familiar. Atualmente no Brasil cerca de 85% das propriedades rurais são de base 

familiar, somando mais de 4 milhões de famílias. A pecuária leiteira está presente em uma 

grande porcentagem delas, segundo o IBGE (2006), cerca de 58% do leite brasileira é 

produzido pela agricultura familiar. (MOREIRA, 2009)  

De acordo com a SEAB (2008) nos últimos vinte anos a produção de leite vem 

crescendo no Paraná, tanto em qualidade como em volume. Hoje são 114 mil produtores com 

rebanhos que produzem em média 10 litros por dia por vaca, enquanto que a média nacional 

fica em torno de 5 litros por dia (MEZZADRI, 2008). Segundo o IBGE (2007), o Estado do 

Paraná é o terceiro produtor de leite do país, responsável por 10,3% da produção nacional.  

 A cadeia da atividade leiteira paranaense destaca-se por apresentar aspectos bem 

distintos entre as regiões produtoras. Ao sul do Estado, nos municípios de Carambeí, Castro, 

Palmeira e Arapoti, pertencentes à região de Ponta Grossa, encontram-se muitos rebanhos 

leiteiros que estão entre os melhores do país. A produtividade média da região situa-se em 

aproximadamente 4.000/litros/vaca/ano, entretanto nestas regiões são comuns propriedades 

que já atingem a marca de 8.000 a 10.000 litros/vaca/ano, comparando-se as marcas de países 

de excelência na produção leiteira como os Estados Unidos e Canadá. Este fato se deve ao 

grande nível genético dos animais, sanidade controlada, alimentação e manejo de ponta 

adotado. Além do grande volume produzido, o leite da região de Ponta Grossa é de alta 

qualidade, sendo demandado por laticínios de diversas regiões do país que buscam uma 
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matéria-prima diferenciada para a fabricação de derivados (MEZZADRI, 2008). 

  A atividade leiteira está presente em todos os 399 municípios paranaenses e 

representa grande importância econômica e social . O núcleo regional do município de 

Umuarama é o nono produtor do Estado e responsável por 3,4% da produção estadual.A 

produção de leite no município, segundo IBGE (2009), é de 9.790 mil litros, com um rebanho 

de 8.973 vacas ordenhadas. O valor da produção do leite ao ano nos estabelecimentos 

agropecuários é de R$ 5.776 mil. Toda a produção de leite é processada por laticínios 

localizados no município.  Do total dos produtores de leite do município, 70% são da 

Agricultura Familiar, com uma produção diária, em torno de 27.000 litros de leite, sendo 

8.000 litros entregues à APELU - Associação dos Produtores e Entregadores de Leite de 

Umuarama. 

O leite é o alimento básico do brasileiro. Para os agricultores familiares  é mais: é a 

garantia de renda das propriedades. No entanto, as dificuldades enfrentadas neste setor, como 

pagamento por escala de produção, o frete, a imposição de tecnologias, aberturas comerciais 

com importação de lácteos, o desenvolvimento e concentração da produção pelo setor 

agroindustrial, desde o setor produtor de insumos ao setor de comercialização, vêm excluindo 

milhares de famílias dessa produção. 

É preciso desenvolver ações para fortalecer a cadeia produtiva de leite no Paraná, com 

uma atenção especial para inclusão da atividade nas propriedades da agricultura familiar. É 

preciso criar políticas e crédito que incentivem o uso da ordenhadeira  mecânica e resfriadores 

para melhorar a produtividade e humanizar o trabalho.             

O associativismo e cooperativismo eleva a competitividade de leite produzido em 

pequenas propriedades rurais.  As cooperativas e associações de produtores de leite da 

agricultura familiar são organizações setoriais que têm fortíssima repercussão sobre o 

conjunto do território, já que elas se voltam a coordenar um conjunto de atividades nas quais 

se envolvem milhares de atores econômicos locais. Apesar do papel econômico muito bem 

determinado, as cooperativas/associações exercem também importante influência sobre outros 

campos de relações sociais dos territórios, mostrando que existe um forte entrelaçamento 

entre campos econômicos, políticos, sociais e culturais (MAGALHÃES, 2007). 

A criação da APELU (Associação dos Produtores e Entregadores de Leite de 

Umuarama) se deu devido a baixa margem de lucro da atividade leiteira na região, a 

adequação a legislação (Instrução Normativa 51), as políticas governamentais da época e a 
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demanda por um produto de qualidade.  Tais mudanças junto aos pequenos produtores 

(Agricultores Familiares) só ocorreria com a união dos mesmos e apoio dos órgãos 

governamentais (municipal e estadual). Diante disto os Produtores e Entregadores de leite de 

Umuarama formaram a associação para pasteurizar e empacotar a produção de leite e com 

isso adequaram a mesma as condições propostas às normas vigentes. Houve também um 

aumento do valor do produto comercializado, obtendo-se uma melhor renda o que viabilizou 

novos investimentos em equipamentos para ordenha e armazenagem do leite produzido nas 

propriedades, melhorando a qualidade do mesmo. Com a industrialização do leite a cargo da 

Associação a cadeia produtiva do leite ficou sob responsabilidade dos próprios produtores que 

vem buscando um produto de qualidade, desde a ordenha até o processamento do leite. Houve 

uma conscientização da produção em escala e da periodicidade e constância da produção, 

adequado a qualidade e padrões sanitários exigidos por lei.  A associação foi responsável 

basicamente por alavancar a atividade, reduzir custos, manter o produtor no campo, 

representar e defender os interesses dos associados e, estimular a melhoria do leite produzido, 

buscando firmar o associativismo e o cooperativismo como única condição dos pequenos 

produtores  serem os verdadeiros donos de seu negócio. 

Com base nos objetivos do estudo e na questão de pesquisa, concluiu-se que a 

associação tem como missão a atuação na defesa dos interesses sociais, culturais, e 

econômicos, desenvolvendo ações para incentivar e manter a união entre seus associados, 

integrar e fortalecer a atividade da produção de leite com qualidade na região,  promover a 

integração com órgãos públicos e com entidades privadas, desenvolvendo projetos e 

programas em parcerias e outras ações.  

Por fim, vale ressaltar uma das limitações da presente pesquisa que diz respeito aos 

programas de leite do Estado do Paraná. Atualmente o principal é  o “Programa Leite das 

Crianças”, sendo uma das mais importantes ações, envolvendo a cadeia produtiva leiteira. 

Infelizmente não foi possível aprofundar a questão  pois poderia trazer outros elementos para 

discussão.  
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APÊNDICE 1:  ROTEIRO DE  ENTREVISTAS 

 

 

QUESTÕES DIRIGIDAS PARA O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO: 

 

1)  Porque os produtores de leite do município buscam a organização por meio de 

associações? Quais as limitações para continuar individualmente na atividade? 

 

2) A organização associativa pode contribuir com os produtores de leite, dando suporte ao 

produtor com baixa produção e que tem a atividade como única fonte de renda? 

 

3) A entrega do leite em conjunto garante melhor preço, se comparado a uma entrega do 

produto individualmente?  

 

4) A associação dos produtores está cumprindo uma das normas da IN 51, que é o 

resfriamento do leite em tanques de expansão a granel? 

 

5) Como a associação contribui com o produtor de leite para a especialização na atividade?  

 

6) Quais as ações que a associação vem realizando junto aos produtores  para garantir a 

qualidade do leite produzido a pasto? 

 

7) Quais os mecanismos utilizados pela associação para possibilitar melhores condições de 

mercado ao produto dos agricultores? 

 

8) Como é feito o pagamento do leite aos produtores? 

 

9) Tendo em vista que a atividade leiteira vem se transformando desde o início dos anos 

noventa, quais transformações você julga que foram mais importantes? 

 

10) De forma geral, como você analisa as mudanças que vem ocorrendo no setor leiteira 

nacional? 

 

11) Você acha que as políticas que afetam o setor leiteiro são adequadas?  

 

 

 

QUESTÕES DIRIGIDAS A TÉCNICOS DO INSTITUTO EMATER/PR:  

 

1) Quais os Programas de Leite existentes no Paraná para os produtores da Agricultura 

Familiar? 

 

2) Que ações o instituto vem desenvolvendo junto aos produtores relativas ao manejo do 

rebanho leiteiro, e conseqüentemente, a qualidade do leite produzido?    

 

3) Qual o papel do Instituto EMATER/PR junto à associação? 
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4) É prestada alguma assistência diferenciada aos produtores associados? Quais? 

 

5) Quais a sua avaliação da produção de leite no sistema que é realizado atualmente? 

 

6) Qual a sua avaliação do mercado do leite atual? 

 

 

QUESTOES DIRIGIDAS AO REPRESENTANTE DO PROGRAMA LEITE DAS 

CRIANÇAS – PLC. 

 

 

1) O que o “Programa Leite das Crianças”? 

 

2) Qual o objetivo deste programa? 

 

3) Como é feito a entrega do leite para o programa?  
 
4) Como é feito o controle da qualidade do leite entregue no Programa? 

 

5) O que representa a Associação para os produtores? 
 

QUESTÕES DIRIGIDAS PARA OS PRODUTORES DE LEITE  

 

1) Qual a importância da associação na cadeia produtiva do leite? 

 

2)Você esta buscando melhoria genética ou  qualidade do rebanho? 

 

3)Você esta fazendo melhoria nas pastagens? 

 

4) Você está realizando investimentos para melhorar a infra-estrutura na propriedade? 

 

5) Como é assistência do Médico Veterinário na propriedade?  

 

6) Como é realizada a ordenha? 

7) Além da pecuária de leite, possui outra fonte de renda? 

 

 

 

 


