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MELHORIA NA QUALIDADE DO LEITE JUNTO À COOPERATIVA AGROLEITE NO SUL 

DO BRASIL, COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL. 

 

Área temática: Políticas públicas para a promoção e inclusão social. 

 

Resumo:  

A agricultura familiar é responsável por grande parte da produção agrícola brasileira, 

tendo especial importância na produção de leite. Em Passo Fundo, operando junto a 

Cooperativa Agroleite, grande número de pequenos produtores dependem da produção de 

leite para o sustento familiar, caracterizando a importância econômica e social do 

cooperativismo para o setor leiteiro e para a inclusão social. Para aumentar a eficiência 

econômica com maior produtividade, a qualidade do leite tem levado os produtores a buscar 

conhecimento para poder continuar no setor, inclusive, com perspectivas de melhores 

preços. A Agroleite tem oscilado na questão de industrialização, sendo muitas vezes apenas 

agente de negociação para os produtores. O presente trabalho de extensão rural tem focado 

suas ações na melhoria da qualidade do leite da Cooperativa Agroleite, oportunizando 

melhores remunerações aos produtores associados, pela industrialização de uma matéria 

prima de boa procedência, e pela consolidação da marca em função da importância social 

que representa. 
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Introdução: 

  Com o crescimento da economia global e o amplo acesso à informação, o 

consumidor de uma forma geral, tem se tornado cada vez mais exigente com relação à 

origem e qualidade dos seus alimentos. Paralelamente, a respectiva legislação impõe regras 

e padrões de qualidade a serem atingidos para garantir esta relação de produção e 

consumo. Na cadeia do leite, temos um grande desafio neste sentido, uma vez que as 

exigências contidas na Instrução Normativa 62 (IN 62) (BRASIL, 2011), que complementa a 

IN 51 e determina padrões de qualidade do leite no Brasil, muitas vezes não são alcançadas 

pelos produtores, que tem na agricultura familiar e na pequena propriedade, os pilares da 

nossa produção leiteira. Essa situação aumentou o risco de ocorrência de processos de 

exclusão de pequenos produtores da atividade agrícola (LOURENZANI & SILVA, 2006), 

sendo os agricultores familiares os que mais correm risco de exclusão. O sistema de 
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cooperativismo representa uma importante ferramenta para proporcionar apoio mútuo aos 

pequenos produtores de leite, a exemplo da Cooperativa de Produtores de Leite de Passo 

Fundo – Agroleite, sediada no Município de Passo Fundo, RS. 

Objetivos do trabalho:  

O objetivo do presente trabalho foi apresentar o diagnóstico da atual situação dos 

produtores de leite associados à Agroleite, e resultados das ações de extensão que temos 

implementado junto às famílias de pequenos produtores, como elemento de inclusão social. 

 

Fundamentação teórica:  

A Agroleite é a cooperativa dos produtores de leite de Passo Fundo. Seus 

associados são na totalidade produtores familiares, os quais tem a produção de leite como 

alternativa de renda para a propriedade e manutenção de sua permanência na agricultura. 

Segundo Machado (2013), a qualidade do leite é fator fundamental para o sucesso no setor, 

uma vez que os consumidores estão exigindo produtos de melhor qualidade, sendo a 

mastite um dos fatores relacionados com a qualidade final do produto. A qualidade do leite 

está diretamente relacionada com fatores como saúde, alimentação, e manejo dos animais, 

bem como qualidade da mão de obra, manejo dos equipamentos e de ordenha e transporte 

até a indústria (DINGWELL et. al., 2004). Conforme Tenório (2010), os cuidados com 

higiene na sala de ordenha auxiliam na prevenção de mastites e respectivas perdas, 

permitindo ao produtor, obter melhores preços pela boa qualidade do leite. Os programas 

eficazes para a produção de leite de qualidade, em sua maioria, são conjuntos de práticas 

de simples adoção, viáveis para pequenos, médios ou grandes produtores de leite e que 

utilizam os parâmetros de contagem de células somáticas (CCS) e contagem bacteriana 

total (CBT) como referência para medir os resultados alcançados (MENDONÇA, 2009), 

sendo o SARLE / UPF, um dos laboratórios credenciados para a realização dos referidos 

exames. 

Metodologia:  

Para realizar um diagnóstico de campo foram realizadas visitas em todas as 

propriedades procurando-se verificar o número de animais existentes, produção leiteira, 

condições de ordenha, armazenamento do leite, transporte e recepção da matéria prima no 

laticínio. As atividades iniciaram em Março de 2013, sendo realizadas, além das visitas, 

reuniões com os produtores a fim de consolidar a presença da Universidade no campo. As 

ações buscaram envolver as famílias dos produtores, basicamente, sobre dois aspectos: 

conscientização sobre a importância do cooperativismo Agroleite como fortalecimento dos 
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pequenos produtores e a necessidade de melhorar a qualidade do leite para obter melhores 

remunerações no mercado. 

Foram estabelecidas algumas parcerias como a EMATER/RS e EMBRAPA Trigo que 

estão dando apoio na implantação de pastagens e planejamento forrageiro das 

propriedades rurais e Prefeitura de Passo Fundo, através da Secretaria do Interior e 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Agrário (CMDA) no sentido de promover o 

crescimento dos produtores de leite da Agroleite em nível de políticas públicas, alocando 

recursos de investimento e custeio no setor, conforme Ata 06 do CMDA (2013). 

 

Desenvolvimento e discussão dos resultados: 

  O território de abrangência da Cooperativa Agroleite abrange produtores de leite que 

estão localizados na região de Passo Fundo, entre as localidades de Bom Recreio, Santa 

Gema e Capinzal. Apesar de estarem relativamente concentradas, as condições das 

estradas e distância entre as propriedades, representaram aspectos limitantes no 

desenvolvimento das atividades presenciais constituindo um desafio para estabelecer a 

confiança dos produtores em meio a um universo flutuante de aproximadamente trinta 

produtores. Inicialmente, por mais que as propriedades fossem visitadas, as ações de 

diagnóstico e acompanhamento resultaram pouco exitosas. 

 Neste período, foram realizadas coletas de amostras de leite a fim de obter dados de 

CCS e CBT, a fim de verificar as condições de higiene na ordenha bem como da qualidade 

do leite armazenado. As amostras foram analisadas pelo SARLE / UPF.  No mês de Julho 

de 2013, foi realizado um mini-curso para doze alunos extensionistas, com objetivo 

específico de multiplicar recursos humanos qualificados para, melhor atender e 

conscientizar os produtores com relação especificamente ao manejo de ordenha. Para tanto, 

foram realizadas atividades teórico-práticas de treinamento junto aos produtores, discussão 

dos resultados e orientações técnicas. 

 

Resultados obtidos: 

No período de Março a Junho de 2013, foi verificada uma redução significativa nos 

resultados de CCS e CBT gerando um incremento no preço pago ao produtor de R$ 0,74 

para R$ 0,85 / litro. Os resultados foram muito positivos, tanto para os produtores como para 

os alunos extensionistas, produzindo expressiva melhora na qualidade do leite. No teste da 

caneca preta para mastite clínica, apenas 9,8% dos animais avaliados foram positivos. No 

teste de CMT para mastite subclínica, 60,5% das vacas foram positivas (SCHENKEL et al., 

mailto:jicanto@upf.br


DEBONA, Daiane; GOLOMBIESKY, Lisiane; MÜHL, Eduardo; PADILHA, Aline Spode; SANTOS, 
Anderson Rigo dos; SCHENKEL, Carolina Griesang; TRES, Marta; MARTINI, Karine; ALVES, 

Leonardo Porto; BONDAN, Carlos; DICKEL, Elci Lotar; SCHULZ, Jorge Gruhn; CANTO, João Ignácio 

do.  e-mail: jicanto@upf.br. Viculado ao Projeto “Extensão universitária a cooperados da 
AGROLEITE: Melhorias na qualidade do leite produzindo qualidade de vida.” 

 

2013). Os dados produzidos foram utilizados para análise com os produtores, servindo ainda 

para a produção de trabalhos científicos junto à Universidade de Passo Fundo durante a 

realização da Mostra de Iniciação Científica (MIC / 2013). 

 

Conclusão: 

Questões relacionadas ao manejo nutricional, planejamento forrageiro, controle 

sanitário de doenças infectocontagiosas, zoonoses e aspectos reprodutivos são algumas 

das demandas que deverão ser priorizadas, na medida em que evoluirmos nas atividades 

de extensão do presente projeto. Através da análise dos resultados do presente trabalho, 

pode-se concluir que as atividade de extensão junto aos pequenos produtores de leite, 

representa uma importante ferramenta de inserção social, considerando a melhor renda 

familiar decorrente da maior produção de leite e, principalmente, de melhor qualidade. O 

universo de ações que ainda precisam ser implementadas, gera uma ansiedade bastante 

grande, tanto para os agentes do presente projeto como para os produtores, que vão 

estabelecendo vínculos cada vez mais intensos e necessitam de um acompanhamento 

continuado para poder evoluir cada vez mais e melhoras as condições econômicas e sociais 

das famílias dos pequenos produtores de leite.   
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