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DIAGNÓSTICO DA ATIVIDADE PECUÁRIA LEITEIRA DESENVOLVIDA DENTRO DO 
PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA. Cláudio Cezar Cabreira Rodrigues, 
Leandro Marques dos Santos, Júnior Rosa de Almeida, Gustavo Martins da Silva (orient.) (UERGS). 

Analisando a realidade da periferia urbana do município de São Borja, na Fronteira-Oeste, verificamos a existência 
de uma atividade alternativa de produção, a pecuária leiteira, que envolve diversas pessoas numa organização 
informal de trabalho. O presente trabalho teve como objetivo geral fazer um diagnóstico da atividade pecuária 
leiteira desenvolvida dentro dos limites urbanos do município de São Borja. Para tanto, foram analisados aspectos 
como o nível de conhecimento técnico dos produtores, a relação dos produtores com a comunidade, poder público e 
mercado locais, os principais custos e problemas da atividade, quais as doenças que mais atacam o rebanho, a origem 
sócio-cultural das famílias envolvidas na produção e a evolução do rebanho e da produção leiteira nos últimos três 
anos. Para coleta desses dados foram aplicados questionários semi-estruturados e realizadas entrevistas com 18 
produtores em seus locais de trabalho. Verificou-se nesses 18 núcleos de produção um rebanho total de 335 animais, 
representando um aumento de 60% em relação ao ano de 2002. A produção leiteira gira em torno de 25.500 
litros/mês, atendendo boa parte da demanda local. Em relação à qualidade produtiva do rebanho, apesar da 
homogeneidade de raças, existe uma grande diferença de níveis de produtividade, isto devido às diferentes formas de 
manejo e nutrição dos animais e aos diferentes graus de informação dos produtores. A principal doença que atinge o 
gado é a mastite, devido à falta de cuidados higiênicos nos locais de ordenha. O principal custo de produção fica por 
conta das vacinas e produtos veterinários de prevenção e tratamento de doenças do gado. A maioria das famílias que 
criam esses animais é originária do interior do município, tendo na atividade leiteira sua principal fonte de renda, daí 
a importância dessa atividade para o desenvolvimento do município. 
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