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Resumo: Entende-se por custo operacional efetivo a soma dos valores de todos os recursos 
(insumos) e operações (serviços) utilizados no processo da produção de leite, e todas as 
despesas de custeio. Dentre os níveis recomendado de despesa a grande maioria dos 
especialistas recomenda-se trabalhar com a margem de 50 a 60% gasto com alimentação, 5 
% com medicamentos preventivos e curativos, 5% com assistência técnica e restante com os 
demais gastos. Antes da implantação do projeto o custo médio era doze centavos, porém, a 
produção obtida foi de 14, 628 litros vendidos. Com o início do projeto ocorreu uma 
necessidade de investimento na produção de alimentos, ou seja, passou a produzir alimento 
de maneira intensiva, anteriormente não se adubava palma e sorgo, e hoje está sendo feito 
um manejo alimentar, incluindo sal mineral e ureia, com isso, o custo passou aumentar de 
sessenta e nove centavos, mais o volume comercializado 17,471 litros. Esses investimentos 
na atividade estão voltados para produção de alimento acompanhado do manejo, no qual 
vêm trazendo resultados positivos, observando que no último ano houve um acréscimo no 
preço de produção, entretanto, produtividade elevou-se para 26,015 litros ano. Essas novas 
tecnologias adotadas pela propriedade aumentaram o custo, mais em compensação ocorreu 
uma maior produção, demonstra-se que a atividade leiteira é viável no semiárido alagoano. 
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Abstract: It is understood by effective operational cost in the sum of the values of all the 
resources (inputs) and operations (services) used in the process of milk production, and all 
operating expenses. Among the recommended levels of spending the vast majority of 
experts is recommended to work with the margin 50-60% spent on food, 5% with preventive 
and curative medicines, 5% with technical assistance and rest with other expenses. Before 
the implementation of the project the average cost was twelve cents, however, production 
was obtained from 14, 628 liters sold. With the start of the project there was a need for 
investment in food production, ie from producing food intensively, previously not fertilizer 
palm and sorghum, and today is being made a feed management, including mineral salt and 
urea, with therefore, the cost increase passed sixty-nine cents, more volume traded 17.471 
liters. These investments are focused on activity in the production of food accompanied by 
the management, which have brought positive results, noting that in the last year there was 
an increase in the price of production, however, productivity rose to 26.015 liters year. 
These new technologies adopted by the increased property cost plus compensation occurred 
in greater production, it is shown that dairy farming is viable in the semiarid region of 
Alagoas. 
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Introdução  

 

A produção de leite é uma atividade muito explorada, onde é sempre questionada a questão da 

viabilidade econômica, que é indicada com os indicadores do custo de produção. Na análise de uma 

exploração de vacas para a produção de leite, deve-se procurar estabelecer índices de produtividade, 

porque somente através deles torna-se possível elaborar uma apreciação técnica da atividade (FARIA 

e CORSI, 2000). É o custo de todos os recursos que exigem desembolsos monetário por parte da 

atividade produtiva para a sua recomposição, como gastos com insumos, mão-de-obra, manutenção, 

despesas gerais, incluindo as depreciações dos recursos fixos. Pode ser definido também como sendo 

todos os custos fixos somados aos custos variáveis. A finalidade dos custos operacionais na análise é a 

opção de decisão em casos em que os retornos financeiros sejam inferiores aos de outras alternativas, 

representadas pelos custos de oportunidade (REIS, 2002). 

Desta forma objetivou-se avaliar a formação do custo operacional efetivo, na fazenda São 

Pedro localizado no município de Poço das trincheiras alagoas.  

 

 

Material e Métodos 

 

O presente trabalho foi realizado na fazenda São Pedro na zona rural do município de Poço 

das trincheiras- AL. No período de três anos (09/11 a 09/14) localizada na região semiárida do estado 

de Alagoas, na qual ocupa uma área de 15 hectares, onde 4,0 ha são destinados à produção de sorgo 

para silagem, 0,3 ha destina-se ao cultivo de palma forrageira (Nopaleacochenillifera) no sistema 

super adensado, uma produção média diária de 74 litros/leite no último ano, possui um rebanho de 11 

cabeças, onde 4 vacas estão em lactação, 3 novilhas prenhas e 4 bezerras, cujo índice pluviométrico 

chega a 612 em anos normal, tipo de solo areno-argiloso de media fertilidade. 

Os dados foram cadastrados e avaliados em Planilha de Avaliação Econômica zootécnica 

(PAEZ), que contempla as duas estruturas de custo de produção: custos totais de produção, que 

envolvem custo operacional total (COT) e custo operacional efetivo (COE).  

 

 

Resultados e Discussão 

 

Observa-se as composições dos custos operacionais efetivo do primeiro ano de trabalho que 

compreende setembro de 2011 a agosto de 2012. O valor com alimentação passa dos 65 % é 

recomendado comunicado técnico da Embrapa, outro ponto que contribuiu para esse valor foi 

aquisição de volumoso fora da propriedade, por conta de um período escasso de chuvas para 

produção. Mesmo assim a produção anual de leite chegou a 14.628 litros e custo operacional efetivo 

0,12 centavos, uma receita de 3.552,96 reais média anual. 
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Entretanto, nos resultados que compõem os custos do ano produtivo 2013/2013 houve uma 

diminuição com alimentação concentrada, devido a um manejo alimentar implantado, dividido os 

animais em lotes de acordo com a produção, entretanto se pensado a médio prazo houve a 

necessidade de  investimento no sistema de produção como um todo e assim, esse acréscimo é devido 

no custo para a produção de um litro foi devido a investimento na produção de palma forrageira, 

silagem, antes se produzia, porém não se adubava, não fazia a mineralização dos animais, nada disso 

era praticado anteriormente, portanto esse gasto contribui nas despesa para produzir um litro, 

atingindo 0,52 centavos, porém cresceu a produção anual passado para 17, 471 e faturamento anual 

de 1.874,11. Esse acréscimo é devido a investimento na produção de palma forrageira e silagem, 

anteriormente não se fazia adubação de nenhuma cultura. Dados semelhantes foi encontrado por 

Resende (2006), para o custo fixo e o custo operacional da atividade leiteira. 

Com relação ao período de 2013/2014 ocorreu um aumento na produtividade anual em volume 

chegando em torno de 26,015  vendido, um fluxo de caixa de 10.258,34 e desembolso médio de 0,87 

centavos por litro, houve uma diminuição nos  gasto com os componentes da dieta, na havendo a 

necessidade de compra volumoso, esse investimento que foi citado anteriormente contribuiu de forma 

que não foi preciso comprar volumoso fora da propriedade e assim gerou renda para investir na 

mecanização terceirizada buscado de a maior eficiência na produção de comida para o rebanho, outro 

ponto fundamental foi a redução de mão-de-obra contratada, devido a mecanização na confecção de 

alimentos, (Tabela 1)   
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Tabela 1. Composição do Custo operacional atividade leiteira na propriedade avaliada. 

 

 

Despesa de custeio 

 

 

Unidade 

 

Anos avaliados 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

% na despesa Total % na despesa Total % na despesa Total 

Mão – de - obra Temporária  (R$) 4,2 355,00 4,0 480,00 2,5 375,00 

Concentrados protéicos (R$) 30,5 2.604,00 27,7 3.300,00 32,8 4.946,50 

Concentrados energéticos (R$) 40,8 3.485,80 36,0 4.283,00 39,4 5.932,50 

Sal mineral (R$) 3,3 279,00 5,0 596,00 5,1 768,00 

Uréia (R$) 4,4 374,00 4,6 551,00 5,6 849,00 

Outros adubos (R$) - - - - 2,0 305,00 

Defensivos (R$) 0,5 45,00 0,0 5,00 0,0 5,00 

Sementes e mudas (R$) - - 3,4 400,00 2,0 300,00 

Volumosos comprados (R$) 10,8 920,00 12,6 1.500,00 - - 

Medicamentos preventivos (R$) 1,6 133,70 1,9 231,50 1,9 281,20 

Medicamentos curativos (R$) 4,0 344,00 2,6 314,00 1,9 293,00 

Material de ordenha (R$) 0,0 2,50 0,6 70,00 0,7 106,70 

Ferramentas e utensílios (R$) - - 0,3 40,00 0,2 37,00 

 Combustíveis (R$) - - - - 0,1 12,00 

Mecanização terceirizada (R$) - - - - 5,1 765,00 

Outros  (R$) - - 1,1 134,00 0,7 99,00 

Total  (R$) 100,0 8.543,00 100,0 11.904,50 100,0 15.074,90 
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Conclusão 

 

Conclui-se que mesmo havendo um acréscimo em seu desembolso para a produção de um litro 

de leite, o produtor conseguiu aumentar sua renda, isso mostra que se pode aumentar custo desde 

que aumente o volume produzido e consequentemente a renda aumentará. 

O aumento da eficiência produtiva é fator decisivo para a competitividade do setor primário, 

passando, sem dúvida, pelo gerenciamento de custos da organização de produção. 
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