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RESUMO

O setor do agronegócio participa de forma significativa do produto interno bruto (PIB) brasileiro, representando aproximadamente 33% da 
produção nacional. Dentro deste segmento podemos citar a pecuária leiteira que vem se despontando nos últimos anos, com aumento do seu 
potencial produtivo, de produtividade e de consumo.  No entanto, apesar desta participação importante o setor ainda passar por alguns entraves, 
como baixo nível tecnológico, rebanhos de baixa qualidade genética, limitação no levantamento de dados, além de dificuldades na gestão das 
propriedades. Este cenário também é observado no Estado do Rio de Janeiro, que apresenta em algumas regiões pequenas propriedades rurais 
com rebanhos de baixa produtividade e alto custo de manutenção, o que torna o sistema ineficiente ou de baixa rentabilidade. Devido a esta 
realidade, se torna difícil estabelecer o posicionamento deste produtor em um mercado crescente, competitivo e cada vez mais exigente. Isso 
demostra a necessidade de se conhecer a propriedade e o produtor de leite nacional, com suas características positivas e limitações. De tal forma 
que, o trabalho tem como objetivo traçar o perfil desses produtores e suas propriedades, para que se tenha condições de conhecer a realidade na 
qual estes produtores estão inseridos. Para realização do trabalho foi feito contato com a empresa de extensão rural (Emater – RJ) do Município 
de Itaguaí, buscando realizar um levantamento descritivo prévio e norteador do número de produtores, perfil produtivo da região, produtividade, 
rebanho, raça, área de pasto e outros dados que pudessem ser obtidos. Durante a coleta dos dados realizado pela empresa constatou-se que a 
região apresenta 12500 hectares de pasto em um total de 275,87 Km² de área de município. O rebanho total é de 13100 cabeças de bovinos de 
raça mestiça, sendo a maioria com aptidão leiteira e alguns poucos para corte. O município apresenta 56 produtores e 2 mini usinas, que 
perfazem 836.000 litros e 72.578 litros de leite respectivamente, em um total de produção de 908.578 litros de leite ano (2016) e produtividade 
média diária de 2.490 litros. O leite produzido na região é destinado a Cooperativa mista de Valença – RJ quando produzido pelas mini usinas e 
destinado ao consumo in natura, manteiga e queijo, quando dos produtores. Economicamente a atividade gerou um faturamento total no ano de 
2016 na ordem de R$ 919.474,70, sendo R$ 836.000,00 para os produtores e R$ 83.464, 70 para as mini usinas. Estes valores geram uma renda 
mensal média de R$ 1244,05 e R$ 3477,70 para os produtores e mini usinas respectivamente. Desta forma, pode-se concluir que a produtividade 
média da região fica muito aquém da média nacional além de gerar prejuízos econômicos aos produtores, se fazendo necessária mudanças na 
gestão das propriedades com intuito de melhorar a condição financeira dos produtores.
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