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Em 2020, os estados com maior produção de leite do país atingiram
conjuntamente a soma de 29,59 bilhões de litros, destacando a
existência de agrupamentos de municípios de alta produção de leite,
situados nas porções oriental, central e meridional do território
brasileiro, responsável por 83,48% do leite produzido no país.

Em 2020, a atividade leiteira no Brasil alcançou a marca de 35,44

bilhões de litros de leite produzidos, de acordo com o último

levantamento o�cial realizado pelo Instituto Brasileiro de Geogra�a

e Estatística - IBGE. Embora esteja espacialmente distribuída ao

longo do país, por meio de uma observação no mapa de produção

de leite na Figura 1, percebe-se a existência de agrupamentos de

municípios situados na parte oriental, principalmente, central e
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meridional do território brasileiro, formado por nove estados que

estão entre as dez maiores produções de leite do país, o qual

engloba os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná,

São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pernambuco e Ceará. 

Em termos percentuais, no período compreendido entre 2018 e

2020, este grupo de estados vem apresentando uma curva de

participação cada vez mais ascendente na produção do leite

brasileiro, partindo de 82,26% em 2018, 82,82% em 2019 e

alcançando a marca de 83,48% em 2020, que corresponde a uma

produção de 29,59 bilhões de litros de leite. Em termos

comparativos, os números alcançados por estes principais estados,

em 2020, são muito superiores aos 5,85 bilhões de litros

produzidos pelos demais estados da federação, neste mesmo ano,

e aos 23,68 bilhões de litros produzidos conjuntamente pelos

demais países da américa do sul, de acordo com o último

levantamento realizado pelo International Farm Comparison

Network – IFCN, também para 2020.

Nos últimos anos, os aumentos observados no nível de

especializaçao e de tecni�cação no campo, aliados aos aspectos

mercadológicos, relacionados com a proximidade dos principais

centros urbanos do país e com as áreas produtoras de milho e soja,

vem contribuindo para a formação deste cluster de alta produção,

que transpassa pela totalidade ou parte das principais regiões

brasileiras: Sul, Sudeste e Nordeste.

Conforme ilustrado na �gura 1, deve-se atentar que este

agrupamento ou cluster abriga 92 dos 100 municípios com maior

produção de leite do país, os quais em 2020 alcançaram a marca de

6,92 bilhões de litros produzidos, equivalentes a 19,54% da

produção nacional. Nestas principais regiões brasileiras, também

concentram-se os 100 produtores rurais com maior volume de leite

do país, cuja produção, somente em relação a 2019, cresceu 8,67%.

Outro fator de concentração destas bacias leiteiras, a ser

considerado, é o volume captado frente ao quantitativo de

produtores, tendo em vista que em 2020 houve aumento de

captação pelos principais laticínios.

Por outro lado, a resiliente permanência deste grupo de municípios

de alta produção nestes últimos três anos, �gurando entre os

maiores produtores, acarreta benefícios adicionais ao país,

induzindo o surgimento de um setor secundário de serviços

atrelado a produção do leite nestas regiões, com o advento de

novas indústrias de laticínios empresas terceirizadas e oferta de
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novas indústrias de laticínios, empresas terceirizadas e oferta de

empregos, além de facilitar a condução de ações governamentais

que visem não somente a evolução desta cadeia clusterizada de

alta produção, mas também do seu entorno.

Figura 1 – Agrupamentos de municípios com alta produção de leite

situado ao longo do leste, centro e sul do território brasileiro. 

Fonte: IBGE, 2020.

A tabela 1 informa a produção do leite e o percentual de

participação de cada estado dos quais fazem parte o grupo de

municípios considerados os maiores produtores de leite em 2020

(Figura 1). Na tabela 1 destaca-se, em primeiro lugar, o estado de

Minas Gerais, com uma produção de 9,69 bilhões de litros de leite

(27,34% da produção nacional). De acordo com o IBGE, a expressiva

produção alcançada pelo estado de Minas Gerais é superior a soma

da produção alcançada, neste mesmo ano, pelos estados do Paraná

com 4,63 bilhões de litros (13,09%) e do Rio Grande do Sul com 4,29

bilhões de litros (12,10%), os quais ocupam a segunda e terceira

posição no ranking da produção nacional.
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Tabela 1: Produção do grupo de estados com municípios maiores

produtores em 2020.

Fonte: IBGE, 2020.

Adicionalmente, conforme pode ser observado na tabela 2, de

acordo com os levantamentos realizados pelo IFCN, a produção de

Minas Gerais em 2020 também é superior a produção anual

alcançada individualmente por todos os países sul americanos,

com excessão da Argentina, e superior à soma de 9,66 bilhões de

litros, correspondente a todo o leite produzido pelos seguintes

países: Chile, Equador, Uruguai e Peru, os quais ocupam, nesta

ordem, a terceira, quarta, quinta e sexta posições no ranking da

produção sul americana, liderado pelo Brasil.

Tabela 2 – Produção do leite nos demais países da América do Sul

em 2020.
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* Convertido de tonelada para litros Fonte: IFCN, 2020.

Fonte: IFCN
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