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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. 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. 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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