
26/01/2023 11:00 Municípios com maior produção de leite por área no Estado de Santa Catarina | MilkPoint Mercado

https://www.milkpoint.com.br/mercado/int/analises/3343 1/6

Análises

Municípios com maior produção de
leite por área no Estado de Santa
Catarina

03/01/2023 0 COMENTAR

 Walter Coelho Pereira de Magalhães
Junior²

Marcos Cicarini Hott¹
Ricardo Guimarães Andrade¹

¹Pesquisador – Embrapa
²Analista – Embrapa

Em 2021, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geogra�a e
Estatística – IBGE, o Estado de Santa Catarina produziu o
equivalente a 3,1 bilhões de litros de leite, correspondentes a 8,95%
da produção nacional, a quarta maior participação entre os Estados
brasileiros. Essa produção superou a do Estado de Goiás em 40,6
milhões de litros, o qual, em 2020, ocupava a quarta posição no
ranking nacional. Quando consideramos a densidade da produção
de leite, ou seja, sua produção por área (Litros/km²), o Estado
novamente destaca-se por obter as três primeiras posições do
ranking nacional e por classi�car dez municípios entre os quinze
que apresentam as maiores densidades de produção de leite do
País (Tabela 1). Observa-se que dentre os dez municípios
catarinenses, nove pertencem a mesorregião Oeste Catarinense e
seis à microrregião São Miguel D’Oeste, espacialmente localizadas
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na porção oriental do Estado, próximas a divisa com a Argentina. A
Figura 1 ilustra a localização geográ�ca dos dez municípios
catarinenses em suas mesorregiões, de acordo com sua densidade
de produção.

Figura 1 – Distribuição espacial das dez maiores densidades da
produção municipal de leite do Estado de Santa Catarina em 2021,
destacando as mesorregiões Oeste Catarinense e Sul Catarinense.
Fonte: IBGE, 2022.

Tabela 1 – Quinze maiores densidades de produção de leite
alcançadas pelos municípios brasileiros em 2021.
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Fonte: IBGE, 2022.

Conjuntamente em 2021, esses dez municípios catarinenses foram
responsáveis por 13,8% da produção do Estado de Santa Catarina,
sendo que ao longo da última década, a participação em percentual
desses municípios em relação a produção estadual vem
aumentando paulatinamente conforme pode ser observado na
Tabela 2.

Tabela 2 – Produção anual de leite entre 2011 e 2021, e a
participação (%) na produção estadual dos dez municípios
catarinenses, em ordem alfabética, que apresentaram maior
densidade de produção em 2021.

Fonte: IBGE, 2022.

Esse movimento observado em Santa Catarina, de maior densidade
na produção, faz parte de uma tendência que vem ocorrendo
também em outras regiões, em menor intensidade. Estão sendo
formados e consolidados diversos clusters na produção de leite nas
diferentes regiões do País e Santa Catarina contém um deles. O
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Cluster se auto alimenta, trazendo contigo mão de obra
especializada, empresas de máquinas, insumos e assistência
técnica. Em uma atividade em transformação e com adoção
crescente de tecnologias, como o caso do leite, estar bem-
posicionado logisticamente é fundamental. Além disso, essa maior
densidade na produção aumenta muito a competividade industrial
na fabricação de derivados, a medida que reduz o custo de
captação de leite. É um movimento que tende a continuar
mostrando que o leite, apesar de distribuído por todo o país, está
se concentrando em determinadas regiões, na esteira de um
processo de modernização tecnológica, aumento de e�ciência e
melhoria da competitividade.
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