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RESUMO

Em 2014, o setor produtivo do leite cresceu 15,59% em faturamento, enquanto que o agronegócio cresceu 7,51% e o PIB brasileiro 0,1%. A produção do leite está presente em

40% das propriedades rurais do Brasil. Essa atividade permite fixar o homem no campo, reduzindo as pressões sociais nas áreas urbanas e contribuindo para a minimização do

desemprego e da exclusão social. A pecuária leiteira é uma das atividades tradicionais do meio rural brasileiro e de acordo com o último censo agropecuário, existem no Brasil

aproximadamente 5,2 milhões de estabelecimentos rurais, dos quais 25% produzem leite, envolvendo cerca de cinco milhões de pessoas. A Mesorregião do Triângulo

Mineiro/Alto Paranaíba constitui uma das regiões produtoras de leite mais importante do Brasil, já que ocupa a segunda posição entre as Mesorregiões produtoras de leite do

país, com 2,42 bilhões de litros de leite em 2014, atrás apenas da Mesorregião Noroeste Rio-Grandense com 3,12 bilhões de litros. Analisando o uso dos solos na região do

Triângulo Mineiro, constatou-se que a pecuária se destaca com 56% deste uso, onde 31% é de criação de gado de corte e 25% de gado leiteiro. O município de Ituiutaba

encontra-se localizado na Mesorregião do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, no Estado de Minas Gerais.  A produção leiteira de Ituiutaba representa 0,5% da produção estadual,

1,9% da produção da Mesorregião à qual faz parte e 36,1% na produção da sua Microrregião, que é composta por outros 5 municípios. Essa produção representa em valores

monetários 52.037 milhões de reais, valor significativo para a economia local. Esse trabalho tem como objetivo conhecer a produção, produtividade e demonstrar o potencial

produtivo da pecuária de leite do município de Ituiutaba, dentro da Mesorregião Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba. No desenvolvimento do presente trabalho foram levantadas

variáveis quantitativas de produção, identificando sua posição, limitações e potencialidades da sua produtividade leiteira. Para alcançar os objetivos específicos foi necessário

realizar a análise dos dados de produção leiteira da Mesorregião do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e da Microrregião onde o município analisado está inserido, utilizando-se

métodos da pesquisa exploratória da literatura. Os dados foram coletados junto aos organismos oficiais de pesquisa e estudos, como IBGE, a FAO, e junto a outras associações

e entidades relacionadas ao setor produtivo de leite. A Mesorregião do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba é composta por 7 Microrregiões, a Microrregião de Patrocínio têm a maior

produtividade com 2 856 litros /vaca/ano, com uma produção de 442,5 milhões de litros. A Microrregião de Ituiutaba apresenta a menor produção com 129,7 milhões de litros, com

a 5ª maior produtividade com 1 554 litros/vaca/ano, ou seja, uma produção de 29,31% e uma produtividade 54,41% a menos que a maior produtora. Dentro da Microrregião, o

município de Ituiutaba apresenta a maior produção de leite e a 4ª maior produtividade com 1 620 litros/vaca/ano, sendo que a média de produtividade dessa Microrregião é de 1

605,3 ficando acima da média nacional que é de 1 525 litros/vaca/ano, mas quando comparado com outros municípios da mesma Mesorregião, nota-se que Ituiutaba ainda tem

um grande potencial a ser explorado. Considerando a produtividade animal mais elevada dentro da Mesorregião do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, como indicativo de pecuária

de leite mais tecnificada, destacam-se as Microrregiões de Patrocínio e Patos de Minas. Partindo deste pressuposto a Microrregião de Ituiutaba ainda desenvolve uma pecuária

leiteira pouco tecnificada, sofrendo ainda influência da cultura canavieira, onde há uma competição por área de produção, justificando sua baixa produção perante as 

Microrregiões  mais produtivas dentro da sua Mesorregião. Podemos concluir com este trabalho que a produção do município de Ituiutaba é a maior da Microrregião que faz parte,

porém, sua produtividade ainda está baixa, isto se justifica porque a atividade leiteira do município apresenta  baixa tecnificação. Esse fato reflete na produtividade dos rebanhos,

que também é muito variável. A expansão canavieira está adentrando sobre áreas de pecuária, o que ocasiona a diminuição da oferta da matéria-prima para as empresas de

laticínios da região, que consequentemente leva ao aumento dos preços dos mesmos. As lavouras canavieiras estão impactando na produção leiteira do município. Justificam-se

mais trabalhos nesta área, para que se possam fornecer subsídios para trabalhos extencionistas junto aos produtores, para a melhoria da produtividade leiteira do município, o

que consequentemente vai melhorar a produção da Mesorregião.
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