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INTRODUÇÂO 

 

A pesquisa proposta foi realizada no Assentamento Novo São Miguel, 

município de São Miguel das Missões, Mesorregião noroeste - RS. Esse 

Assentamento formou-seno ano de 1995, mas as famílias chegaram à área em 

1990; esta área possui aproximadamente 300 hectares, tendo em média de 14,5 ha 

por lote, contendo nesse espaço 19 famílias. 

Opresente trabalhovisa o estudo e análise do contexto da linha produtiva 

prioritária, nesse caso, a Bovinocultura de Leite, identificando suas potencialidades e 

limitações no contexto da reprodução social das famílias e na dinâmica do 

assentamento. O estudo toma como referência três famílias escolhidas como 

Unidades de Observação Pedagógica - UOPs pelo Núcleo Operacional de São 

Miguel das Missões, inserido no serviço de ATES prestado pela Coptec às famílias 

assentadas, via contrato com INCRA1. 

As UOPs – Unidade de Observação Pedagógicas podem ser definidas como 

uma ferramenta de observação e avaliação de dados coletados nas propriedades, 

dados estes que contextualizam a realidade vivida pelas famílias nos vários âmbitos 

produtivo, social, cultural, ambiental, etc. Tem como objetivo processar os dados 

coletados identificando os pontos positivos e negativos da unidade, sendo um 

instrumento importante para a avaliação da eficácia técnica que se refere ao valor 

total bruto produzido na propriedade e eficácia econômica que se refere ao valor 

líquido produzido na propriedade (lucro, renda).  

Esse trabalho tem a finalidade de estudar três unidades familiares do Projeto 

de Assentamento Novo São Miguel no município de São Miguel das Missões com 

intuito de analisar através da planilha da UOP a eficácia técnica e econômica do 

processo produtivo da atividade leiteira assim como a análise dos instrumentos 

envolvidos. 

O trabalho propõe a visualização para as famílias do processo produtivo em 

questão, dentro disso identificar os pontos críticos para que apartir disso, possa 

melhorar o conhecimento da propriedade e qualificar as tomadas de decisões. 

                                                           
1
 INCRA- Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agráriaé mantenedora do contrato de Ates- 

Assessoria Técnica e Extensão Social, que tem o objetivo de Prestar Assistência Técnica, Social e 
Ambiental para áreas de Assentamentos. Contém 20 núcleos operacionaisno estado RS, sendo 10 
N.O da prestadora COPTEC, 09 N.O prestadora EMATER e 01 N.O  da prestadora CETAP. 
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O trabalho é constituído por três capítulos.O primeiro capítulo apresenta uma 

contextualização histórica do conjunto de fatores importantes para o processo atual. 

O segundo capítulo busca caracterizar as famílias estudadas e os dados 

coletados, proporcionando uma visualização individual de cada unidade familiar. O 

terceiro capítulo faz referência à análise desses dados levando em consideração os 

aspectos técnico, econômico, social e organizacional, realizando a interação entre 

as unidades estudadas. 

 Com isso, realiza-se uma breve análise das condições identificadas nas 

unidades apartir desse estudo que são específicas da tomada de decisão de cada 

família, mas que são compreendidas no processo de construção do meio social. A 

partir dessas condições, identificar as preposições que deverão permear a 

conclusão do trabalho. 

Por fim, a intenção é conhecer as propriedades estudadas, a trajetória 

pregressa das famílias, conhecer o sistema produtivo leite de cada unidade 

identificando e avaliando seu desempenho técnico- econômico. Realizar a 

comparação entre as unidades apontando as questões críticas e propondo ações 

para a superação das mesmas.  
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1APRESENTANDO O OBJETO DE ESTUDO 

 

1.1HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO TERRITORIAL MISSIONEIRA. 

 

A Guerra Guaranítica foi um confronto violento entre índios Guaranis e 

soldados portugueses e espanhóis ocorrido no Sul do Brasil em meados do século 

XVIII após a assinatura doTratado de Madri (1750), onde se delimitavam as novas 

fronteiras entre os territórios sobre domínio espanhol e português na America do Sul. 

 

Figura 1: Localização das Reduções Jesuíticas  
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Sete_Povos_das_Missões 

 

Os Guaranis viviam em uma região denominada Sete Povos das Missões, 

também conhecida como Missões Orientais por se localizarem a leste do rio 

Uruguai. O lugar recebeu esse nome em consequência da chegada dos jesuítas e a 

formação de aldeamentos para a catequização dos nativos da região. Os sete 

povoados indígenas foram fundados pelos missionários na última colonização 

erguida na região. Em épocas anteriores, havia neste mesmo local cerca de dezoito 

aldeias construídas pelos jesuítas as quais, foram destruídas pelos bandeirantes2 

que adentraram na região em busca de riquezas. 

                                                           
2
Bandeirar, o ethos paulista e o espírito do bandeirismo caracterizavam todos aqueles que, de uma 

forma explícita ou não, realizavam o destino manifesto do deslocamento. Dentre os tipos sociais do 
bandeirante, o desbravador era quem recebia as qualificações de primeiro bandeirante e agente da 
mitificação do ato de bandeirar.  

http://www.infoescola.com/historia/tratado-de-madrid-de-1750/
http://www.infoescola.com/geografia/america-do-sul/


 
10 

 

Somente a partir de 1687, os jesuítas puderam retornar as suas antigas terras 

e, nesse mesmo ano começaram a organizar as reduções: um agrupamento de sete 

aldeias denominado de São Francisco de Borja, São Nicolau, São Miguel Arcanjo, 

São Lourenço Mártir, São João Batista, São Luiz Gonzaga e Santo Ângelo Custódio. 

Da aldeia de São Francisco de Borja originou-se à cidade de São Borja e ainda hoje 

no Rio grande do Sul existem ruínas da aldeia de São Miguel Arcanjo, localizada no 

atual município de São Miguel das Missões. 

A luta começou quando foram demarcados os limites das colônias 

pertencentes à Espanha e Portugal, pois como os Sete Povos ficavam localizados 

no perímetro da fronteira, os guaranis receberam um ultimato para abandonarem 

suas terras e seguirem para o outro lado do rio Uruguai. O principal líder da 

resistência, o guarani Sepé Tiaraju, juntamente com o apoio de alguns jesuítas 

anunciaram a decisão de não ceder às ordens dos invasores, usando como 

justificativa o direito legítimo de serem donos da região desde os primórdios. Além 

do mais, os guaranis se recusavam a abdicar de suas terras localizadas no Rio 

Grande do Sul, rejeitando o que o acordo especificava. 

Em princípios de 1753 os índios começaram a dificultar os trabalhos de 

definição da fronteira. Em resposta, a coroa portuguesa enviou tropas contra os 

nativos e a guerra eclodiu no ano seguinte. Os castelhanos vindos pela Argentina e 

Uruguai avançaram pelo Sul e os lusitanos mandados do Rio de Janeiro atacaram 

pelo Rio Jacuí. Os dois exércitos se juntaram na fronteira do Uruguai iniciando a 

batalha.  

Durante dois anos travou-se uma sangrenta luta: índios foram esquartejados, 

mulheres violentadas por ambas às tropas e crianças monstruosamente 

assassinadas. Em maio de 1756 chegou ao fim a oposição guarani, com um saldo 

de mais de 1.500 indígenas mortos, sendo a batalha final travada na cidade de 

Caiboaté Grande, onde hoje se encontra a cidade de São Gabriel. Existe ainda 

nesse lugar um monumento em tributo às vidas ceifadas na guerrilha, trata-se de 

uma cruz de madeira com cinco metros de altura que foi erguida pelos padres 

jesuítas logo após o massacre. 

 

1.2 HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO TERRITORIAL DA REGIÃO 
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A história da luta pela terra na região das missões, desde os anos de 1980, 

teve apoio e organização do sindicato STR (Sindicato dos Trabalhadores Rurais) e 

CPT (Comissão Pastoral da Terra). Os sem terra sempre tiveram suas 

coordenações próprias. Os agricultores que trabalhavam como meeiros, 

arrendatários, agregados ou diaristas, passaram a não ter mais espaço na 

agricultura, devido à pressão da legislação trabalhista que ameaçava aos grandes 

proprietários de terras e da modernização da base técnica da agricultura, a qual 

liberou a mão-de-obra, sendo substituída pela mecanização. 

O processo conhecido como modernização da agricultura introduziu um 

sistema baseado em intenso uso de fertilizantes químicos, grandes quantidades de 

agrotóxicos, máquinas pesadas e monocultura de soja, onde os granjeiros3 

substituíram o latifundiário como tipo social dominante.Com base nessa transição de 

modelo no campo na década de 80, a luta da terra vigorou com mais força e com 

obstáculos políticos e sociais, pois onde era estância de gado se encontrava agora 

grandes plantações de soja. Verificou-se neste período um grande desemprego no 

campo.  

O cenário da monocultura estava se fortalecendo, os agricultores começavam 

a se organizar em acampamentos na beira da estrada na Fazenda Anoni4 no ano de 

1985. Emconsequência dessa luta, a região missioneira marcou sua historia com o 

primeiro acampamento no ano de 1987 no município de Pirapó. Mais tarde se 

desloca para Caibaté aonde se estabelece e fortalece o debate da reforma agrária 

com a região, envolvendo famílias de todos os municípios.  

Com todo esse movimento de massa é oficializado pelo INCRA no ano de 

1988 o primeiro assentamento na região, sendo uma grande vitória para a classe 

trabalhadora, pois a presença de um assentamento fortaleceu a luta, 

arregimentando novos contingentes. Percebendo que é possível conseguir acesso a 

terra, as famílias se organizaram e vislumbraram a conquista da mesma. A 

consequência foi a conquista de mais assentamentos,assim muito mais famílias 

                                                           
3
Granjeiro, termo usado no sul do Brasil, refere-se a produtores agropecuários, com presença maior 

na agricultura cerealeira, muitos ascendentes da condição de agricultores familiares, usuários de área 
“média” (entre 100 e 300 ha), em geral qualificada e modernizada. Vive da atividade (sua 
especulação se assenta nas oportunidades tecnológicas e de produtos), tem sensibilidade ambiental 
e social no trato com a sociedade local e com os empregados e constitui grupo social em ascensão. 
4
Fazenda Annoni, localizada na região Norte do Rio Grande do Sul, na sub-região denominada Alto 

Uruguai, que envolve parte dos municípios de Sarandi e Pontão. 
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voltaram a cultivar a terra e onde antes se via grandes monoculturas, passa a se 

espaço de moradias e de plantações da agricultura camponesa. 

 

1.3 HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES 

 

O município de São Miguel das Missões localiza-se na mesorregião Noroeste 

Rio-grandense, dentro damicrorregião de Santo Ângelo e distante 485 km de Porto 

Alegre. Limita-se a norte com os municípios de Vitória das Missões e São Luiz 

Gonzaga, a leste com Entre Ijuís e Eugênio de Castro, ao sudeste com Jóia, ao sul 

com Tupanciretã, a sudoeste com Capão do Cipó e a noroeste com a cidade de 

Bossoroca. Pertence ao Corede Missões5, enquadra-se na divisão fisiográfica do 

Estado na região Missões. O acesso ao município se dá pelas BR 285 e 377. 

 
Figura 2: Localização do município de São Miguel das Missões-RS. 
Fonte: INCRA, 2009. 

 
O município de São Miguel das Missões localiza-se no Domínio 

Morfoestrutural das Bacias e Coberturas Sedimentares, seu território localiza-se 

entre as regiões geomorfológicas Planalto das Missões e Planalto da Campanha. A 

região geomorfológica do Planalto das Missões localiza-se no centro do Domínio 

                                                           
5
ARegião das Missõesé uma região turística localizada noNoroestedoRio Grande do Sul. O 

nomeMissõesderiva do fato de que nessa região foram edificadas, entre os séculosXVIIeXVIII, as 
reduções jesuíticas dos Guarani, chamadas Missões. No lado brasileiro, foram criadas sete reduções, 
denominadas de Sete Povos das Missões. Faz parte da Região das Missões um total de 46 
municípios. O Corede Missões- Conselho Regional de Desenvolvimento - é composto por 25 
municípios. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Noroeste_Rio-Grandense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVII
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVIII
https://pt.wikipedia.org/wiki/Miss%C3%B5es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sete_Povos_das_Miss%C3%B5es
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Morfoestrutural das Bacias e Coberturas Sedimentares, limita-se a leste e sul pelo 

Planalto das Araucárias e pelo Planalto da Campanha a oeste e sudoeste. 

As formas do relevo de modo geral são bastante homogêneas, com colinas 

suaves, bem arredondadas, em sua maioria esculpida em rochas vulcânicas básicas 

e poucas em rochas sedimentares. Trata-se de uma área com altitudes entre 200 e 

500 m aproximadamente, cujas cotas decrescem em direção ao Rio Uruguai. Estas 

formas de relevo homogêneas e suaves, os solos profundos, representados por 

Latossolos e Terras Roxas Estruturadas, favoreceram a atividade agrícola. 

O município está inserido no Bioma Pampa, e possuía, originalmente, toda 

sua área de Savana-Estépica. Os campos neste município correspondem à Savana-

Estépica e são do tipo Gramíneo-lenhosa. Quanto aos aspectos fisiográficos, o que 

Fortes (1959 Apud INCRA 2007) define como região fisiográfica das Missões, 

corresponde à parte do Planalto das Missões, segundo IBGE (1986).  

Quanto à distribuição da vegetação, seguindo ainda IBGE (1986), a região 

fisiográfica das Missões é coberta pelas seguintes regiões fitoecológicas: Savana, 

Floresta Estacional Decidual. Além disto, ocorre ainda nesta região fisiográfica uma 

área sobre condição ecológica especial de transição caracterizando uma Área de 

Tensão Ecológica. A Savana Estépica ocupa partes das bacias dos rios Icamaquã e 

Piratini e seus tributários, prolongando-se até o norte no baixo rio ljuí.  

A Savana costuma ocorrer no topo das coxilhas enquanto que a Savana 

Estépica costuma ocorrer nos vales. Nos topos são comuns as cactáceas como as 

do gênero OpuntiaSP. Os agrupamentos arbóreos que flanqueiam as drenagens são 

constituídos por espécies savanícolas, destacando-se: Sebastiana klotzschiana 

(branquilho), Phyllantussellowianus (sarandi), Patagonula americana (guajuvira), 

Parapiptadeniarigida (angico), Pouteriasalicifólia (aguaí), Lueheadivaricata (açoita-

cavalo), Astroniumbalansae (pauferro), Myrcianthespungens (guabiju), Eugenia 

uniflora (pitangueira) além de outras. 

Em 2007, foram contabilizados 7.382 habitantes no município de São Miguel 

das Missões (IBGE, 2009), o que resultou em uma densidade demográfica de 6 

habitantes por km². Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 2000, 

60% dos habitantes viviam no meio rural enquanto 40% estavam no meio urbano 

(IPEA, 2009). No ano de 2006, o município de São Miguel das Missões apresentou 

um PIB de R$ 92.575.000,00 e um PIB per capita de R$ 12.320,00 (IBGE, 2009l). 
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Segundo a Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul (apud INCRA, 

2009, p. 8), o zoneamento agrícola aponta como culturas preferenciais para o 

município fumo (norte), arroz, alfafa, sorgo (oeste), soja (leste), trigo, milho (set,out, 

nov,dez), citrus (laranja e bergamota) e cana (oeste) produção açúcar e álcool. É 

tolerado o cultivo de pessegueiro (sul), sorgo (leste), mandioca, soja (parte), citrus 

(limões), soja (oeste), cana (norte), para produção de açúcar e álcool, forrageiras de 

clima temperado (aveia, azevém, centeio, cornichão, serradela, trevo branco, trevo 

vesiculosum, trevo subterrâneo, entre outros) e forrageiras de subtropical (capim 

Rhodes, desmodimintortum, feijão miúdo, missioneira, pangola, panicummaximum, 

pensacola, paspalumdilatatum, setaria, milhetos e outros). 

O município é considerado marginal para culturas de fumo (sul), feijão (sul e 

norte), cebola e alho (leste), pessegueiro (norte) e batatinha (setembro e fevereiro) e 

inapto para videira européia (vinho), videira americana, abacaxi, banana, maçã e 

cana (sul). 

 

1.4 HISTÓRICO DO ASSENTAMENTO NOVO SÃO MIGUEL. 

 

O assentamento Novo São Miguel localiza-se no município de São Miguel das 

Missões a 4 km no distrito de Mato Grande, distanciando-se da sede do município 

cerca de 13 km a sudoeste da sede municipal. As estradas não são pavimentadas e 

apresentam condições precárias de trafegabilidade na maior parte do ano.  

O solo predominante nesta área é classificado como Latossolo roxo distrófico, 

textura muito argilosa, relevo suave ondulado, favorável para exploração 

agropecuária intensiva e diversificada, ocorrendo em baixas porcentagens solos 

rasos com afloramento de rochas e solos heteromórficos em relevo plano e suave 

ondulado. Há boas condições para a exploração agrícola diversificada, no regime de 

pequena propriedade, com culturas anuais como milho, feijão, sorgo, arroz de 

sequeiro, arroz irrigado, soja, ervilha, girassol, amendoim, trigo, aveia, triticale, 

centeio, mandioca, forrageiras, hortaliças e culturas perenes como: erva mate, 

alfafa, citricultura, silvicultura entre outros. 

Associada a agricultura, pode ser desenvolvida a bovinocultura de leite e de 

corte, suinocultura, ovinocultura, caprinocultura, avicultura, piscicultura em pequenos 

açudes e apicultura. 
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Segundo levantamento realizado em campo com as famílias assentadas 

verificou-se em relação à trajetória destas, que tudo se iniciou em 29 de outubro de 

1985 na Fazenda Annoni em Sarandi – RS, ficando as famílias acampadas na 

esquina natalino em Sarandi, até março de 1986. Quando realizaram a primeira 

ocupação na Fazenda do Holandês em Sarandi-RS ficaram por sete dias tendo 

saída pacífica, mas sem muitas conquistas.  

Logo após a saída desta área vieram para Cruz Alta e ocuparam a Fazenda 

Ceval, isto já no ano de 1987 na chamada área 10. Neste período, participaram de 

jejuns (24 pessoas ficaram por seis dias sem comer) e 150 pessoas foram a Porto 

Alegre a pé. Reuniram-se com pessoal vindo de todos os acampamentos em Porto 

Alegre para fazer protestos no INCRA e Secretaria da Agricultura no ano de 1988. 

Voltaram de Porto Alegre e no mesmo ano de 1988 foi dividida a Fazenda Annoni 

para que os acampados realizassem seus plantios nos 6.000 ha existentes. 

No ano de 1989 também plantaram esta área, porém foi dividida em núcleos. 

A brigada militar permaneceu ao redor da área não deixando ninguém sair nem 

entrar no acampamento, sendo que os acampados, que estavam escondidos, foram 

liberados diariamente 3 ou 4 pessoas. Entretanto, quando estas pessoas tentaram 

ocupar uma área no município de Barra Funda, deu confronto e não conseguiram 

realizam seu intento. 

Logo após, forampara as margens do Parque Florestal de Pinhal e o 

ocuparam, maslogo foram despejados. Então, esperaram mais uns dias e ocuparam 

novamente, quando saíram ficaram as margens do Parque Florestal até ganharem 

as terras nas missões no ano de 1990.Os assentados contam que chegaram nesta 

área no dia 17/09/1990. Foram cinco anos desde o primeiro acampamento até a 

chegada ao assentamento Novo São Miguel.  

Origem dos Assentados: 

08 famílias eram de Ronda Alta – RS 

02 famílias de Três Palmeiras – RS 

01 família de Rodeio Bonito – RS 

01 Família de Constantina-RS 

07 famílias de Nonoai – RS 

Hoje são remanescentes 14 famílias destas originárias, sendo que as demais 

saíram, venderam ou trocaram de lote. Nos dois primeiros anos trabalharam e 

produziram coletivamente divididos em dois núcleos, onde a participação em 
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reuniões no assentamento e reuniões regionais era maior se comparado aos dias 

atuais. 

Em 1992, após dois anos de assentamento, foramdemarcados os lotes e as 

famílias começaram a se organizar de forma individual, porque tinham o anseio de 

construir suas moradias e produzir no seu respectivo espaço.Não havia o interesse 

por parte das famílias em permanecer em coletivo, no entanto elas mantiveram em 

coletivo a comercialização do leite até 2013.  

As famílias analisadas nesse trabalho fazem parte das remanescentes desde 

a criação do assentamento. 

 

1.5 PROCESSO DE ATES- ASSESSORIA TÉCNICA, SOCIAL E AMBIENTAL. 

 

A Cooperativa de Prestação de Serviços Técnicos Ltda – COPTEC é uma 

Sociedade Cooperativa de Prestação de Serviços Técnicos em áreas de Reforma 

Agrária. Fundada em 1996 tem o propósito voltado ao desenvolvimento sustentável 

dos assentamentos de reforma agrária existente no Estado do Rio Grande do Sul. 

Ao longo da sua trajetória, a COPTEC teve suas ações direcionadas ao apoio 

aos direitos das famílias assentadas, através da constante assistência técnica 

manifestada pela elaboração de projetos de desenvolvimento sustentável, 

participando entre 1997 a 1999 do Programa de Assistência Técnica LUMIAR6. 

Entre os anos de 1999 a 2002 participou de convênio estabelecido com o 

Governo Estadual do Rio Grande do Sul, dando seguimento ao trabalho técnico. As 

atividades continuaram com apoio do INCRA através de convênio até outubro de 

2008. 

Em dezembro de 2008, participou da licitação pública do INCRA, 

estabelecendo contrato a partir de 15 de janeiro de 2009, para entre outras 

atividades, elaborar 15 Planos de Desenvolvimento de Assentamentos e 122 Planos 

de Recuperação dos Assentamentos, distribuídos em 8 núcleos operacionais da 

ATES (Tupanciretã; Nova Santa Rita; Eldorado do Sul; Santana do Livramento; 

Candiota; Pinheiro Machado; São Luiz Gonzaga; São Miguel das Missões).  

                                                           
6
 O Lumiar visa implantar um serviço descentralizado de apoio técnico às famílias dos agricultores 

assentados nos Projetas de Reforma Agrária, com iniciativa do Governo Federal, através do Gabinete 
do Ministro Extraordinário da Política Fundiária, coordenado de maneira partilhada pelo INCRA com 
outras instituições (INCRA, 1996: 03). 
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Atualmente, a COPTEC também atua na região de São Gabriel, onde 

estabeleceu um novo núcleo operacional, acompanhando as famílias que ali foram 

assentadas a partir de 2009. Também é responsável pela prestação de serviço de 

assistência técnica do Programa de Consolidação dos Assentamentos de Reforma 

Agrária (PAC), nos municípios de Aceguá, Hulha Negra, Candiota e Viamão. 

As unidades de Observação Pedagógicas foram definidas como meta do 

contrato da assistência técnica com o INCRA em 2012, que tinha como objetivo a 

implantação de uma UOP para cada 100 famílias, iniciando um processo de coleta e 

análise dos dados das respectivas unidades. Primeiramente, buscou-se a 

capacitação dos técnicos com o intuito de conhecer e manusear as ferramentas para 

propor ações de intervenção mais qualificadas que possam contribuir com as 

famílias assentadas e com o conjunto como um todo. 

 

1.6 METODOLOGIA 

 

Foi utilizado como base de estudos para a elaboração desta pesquisa, artigos 

encontrados no Google acadêmico sobre agricultura familiar e modo de gestão da 

unidade familiar, sendo acrescidos de literatura indicada durante as atividades do 

eixo Planejamento e Gestão.  

As famílias foram escolhidas de forma aleatória, levando em conta a principal 

atividade produtiva ser o leite, com famílias remanescentes desde a implantação do 

assentamento e oriundas da mesma região; tendo cada uma suas especificidades 

que poderiam ser importantes identificar no processo de análise e comparação dos 

dados, como por exemplo, outras formas de renda na família (aposentadorias, 

salários, prestação de serviço). 

Foram realizadas duas entrevistas com cada família, utilizando o questionário 

semiestruturado para realizar o levantamento de dados e transferindo esses para 

planilha da UOP- unidade de observação pedagógica que é uma ferramenta 

elaborada com base no Método do Valor Agregado. 

Nessa planilha contêm dados do histórico da produção agropecuária de um 

ano da unidade de produção, descreve integrantes das famílias (UTH), máquinas e 

equipamentos, benfeitorias e informações sobre planejamento e trabalho na 

propriedade. 
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2APRESENTANDO AS UOPs- UNIDADE DE OBSERVAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

No decorrer desse capítulo será realizada uma descrição individual de cada 

família estudada com relação aos membros da família, atividade agrícola/pecuária, 

trajetória histórica e atual, gestão da unidade de produção, apresentação das 

tabelas com a análise e por fim, será realizada a comparação entre as três unidades 

estudadas. 

 

2.1 FAMÍLIA KATZER 

 

A família Katzer é composta por dois integrantes com mais de 60 anos, a 

principal atividade agrícola é oriunda da atividade leiteira, grãos (milho, soja) e 

autoconsumo (feijão, madioca, batata, horta, pomar). Além da renda agrícola 

possuem renda não agrícola provinda das aposentadorias. 

Com relação à Mão de obra devido a idade de 64 anos o Sr. Olimpio e 65 anos a 

Sra Ivone, são considerados somente metade da força de Mão de Obra sendo então 

0,50 + 0,50 = 1,00 total UTH7de mão de obra familiar. 

Os dados levantados desta propriedade apresentam um total de 15 cabeças 

convergindo para UA (Unidade Animal- uma unidade animal é o peso de 450 kg) que 

fica e torno de 13,4 U.A, representando um peso de 6.010 kg, realizando a 

valorização monetária destes animais representam um valor de R$47.400,00 sendo 

um capital que se multiplica na propriedade. 

Observa-se que a propriedade possui9 vacas que estão em lactação e apenas 1 

vaca seca, tendo também 4 novilhas e 1 terneira compondo o rebanho. 

Visualizando a produção leiteira não só como comercialização de leite, obtêm-se 

os números da comercialização de animais que são os animais descartados (vacas 

descartes) e vacas secas que são comercializados por diversos motivos: idade, 

doenças, machucados, entre outros problemas. Terneiros e terneiras são 

comercializados por diversos motivos como, por exemplo, ter animais na 

propriedade que provocam superlotação ou por não serem interessante para o 

sistema na visão do produtor. 

                                                           
7
Unidade Trabalho Humano. 



 
19 

 

Já as novilhas são dificilmente vendidas, pois se trata do futuro do sistema da 

produção de leite, onde neste caso não foram comercializados novilhas nem 

terneiras e vacas em lactação.  

Com relação à produção de leite anual que foi de 47.548 litros, destes 46.708 

litros foram comercializados num valor médio R$ 0,84 centavos, que lhes 

proporcionou um valor na comercialização de leite de R$ 39.574,27. Se 

contabilizarmos o leite que foi para os terneiros(as) e o leite consumido, o valor 

gerado de leite na propriedade foi de R$ 39.876,37 dados do período de um ano de 

Maio de 2014 à Abril de 2015. 

O quadro também demonstra volume consumido pela família de 360 litros anuais 

e as horas trabalhadas na atividade leiteira anual que foram de aproximadamente 

720 horas. O numero de 720hs de trabalho familiar na atividade leiteira são uma 

média utilizada para os parâmetros de avaliação da UOP sendo que a quantidade 

entre os agricultores familiares não mudam muito. 

Na implantação e manejos de pastos de verão, o cultivo de aveia obteve custos 

em 2,0 ha no valor de R$1.170,00 sendo que destes 90% são destinados aos 

bovinos de leite; então o valor de custo da aveia de verão para a atividade leiteira foi 

de R$ 1.053,00. 

No inverno o Trigo Duplo Propósito(BRS Tarumã), em consórcio com Azevem 

e o cultivo de aveia de inverno são os cultivos que foram destinados para pastejo do 

gado de leite e gerou um valor de custo em 5,0 ha de R$ 3.862,50 sendo 90% 

destinados aos bovinos de leite, e deste total o valor gasto foi de R$ 3.476,25 

destinados aos bovinos de leite. 

Sendo 0,5 ha de potreiro que gerou um custo de R$ 6,25 reais sendo este 

todo destinado aos bovinos de leite. Este custo foi referente a um manejo com 

roçadeira,roçada das gramas nativas do potreiro. 

Os custos com a cultura do Milho foram em 2 ha o total de R$ 2.549,00 sendo 

destes 90% destinados aos bovinos de leite sendo o valor de R$ 2.294,10, este 

Milho em sua totalidade foi transformado em silagem para reserva de forragem. 

O total de C.I (Custo Intermediário)8 na atividade leiteira para realização de 

pastagens e silagem foi de R$ 6.829,60 . 

                                                           
8
C.I Custo Intermediário é o valor gasto que se consome no processo produtivo, ou seja, as despesas 

correntes, as quais devem ser repetidas a cada ano, exceto os custos advindos do pagamento de 
meios de produção (Salários, Juros, Arrendamentos e impostos). ex: no milho (Adubação, semente, 
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O total dos custos de implantação e manejos de pastagens e implantação da 

cultura do Milho e seus manejos além dos custos de transformação em silagem 

totalizaram um valor de R$ 6.829,60, sendo este valor gasto exclusivo para os 

bovinos de leite. 

No item Milho está relacionado ao milho em grãos sendo que 25%(1050 kg) 

de sua safra foram destinados aos bovinos de leite e seus custos foram de R$ 

316,88 o restante do milho foi comercializado conforme tabela Milho abaixo.  

O que demonstra que em 1 ha de milho a produção foi de 4.200 kg de milho 

em grãos e o preço unitário foi de R$ 0 ,50 o kg de milho, no qual foram utilizados 

2.100kg de Milho comercializados que gerou um valor de R$1.050,00 e da outra 

metade 2.100 Kg de Milho foram utilizados 1050 kg para os bovinos de leite como 

citado acima e 1050 kg para as criações de porcos e galinhas, como iremos ver no 

decorrer do trabalho. A família produziu 4.200kg de milho tendo um custo 

intermediário R$1.267,50 logo gerou um custo de R$ 0,30 por kg de milho.  

É utilizada a ração com 16% de proteína comprada pronta, a qual é fornecida 

somente para as vacas em lactação, sendo que o gasto anual foi de 4.800 kg de 

ração num custo de R$ 0,89 centavos o kg, gerando um custo de R$ 4.272,00. 

O sal mineral é fornecido no cocho para os bovinos de leite, foram gastos 100 

kg anual num custo unitário de R$2,50/kg, o que resultou num gasto de R$250,00 no 

ano. 

A sanidade e reprodução geraram um custo total de R$ 1.128,00 sendo os 

materiais de limpeza como o desinfetante R$250,00, os produtos veterinários como 

carrapaticida e vermífugo R$80,00 e R$ 80,00 e as inseminações que foram 10 

inseminações custando R$ 60,00 cada totalizando R$ 600,00, esses são os itens de 

sanidade e reprodução que merecem destaque por terem um maior custo.Os demais 

itens apresentados são água sanitária R$ 42,00,detergente R$18,00,esponjas R$ 

18,00 e IBR que foram 10 vacinas com custo unitário de R$ 4,00 totalizando R$ 

40,00. 

Outros gastos apresentados são referentes a luz elétrica destinado somente 

aos bovinos de leite como (cerca eletrificada, ordenhadeira, resfriador, triturador e 

iluminação da sala de ordenha) que gerou um gasto anual de R$ 24,50. 

                                                                                                                                                                                     
combustível, manutenção de máquinas, hs máquina contratada, uréia, inseticidas, fungicidas....entre 
outros ) são os itens do Custo Intermediário. 
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Observa-se que a famíliaKatzer possui um grande número de máquinas e 

equipamentos agrícolas, o que resulta em um alto valor empregado nestes itens no 

entorno de R$ 113.500,00 e que por sua vez implica em grande valor de 

depreciação e manutenção destes maquinários e equipamentos,sendo o total da 

depreciação avaliada em R$90.800,00 em 15 anos para maquinários em geral e 50 

anos para o trator.Neste caso específico; como o trator já se encontra em metade da 

sua vida útil se considerou 25 anos de mais vida útil.O valor residual que seria o 

preço de sucata ou o valor esperado desta máquina ou equipamento a ser vendido 

após os anos de uso, seria de R$22.700,00. 

A depreciação das instalações/construções soma o total de R$83.700,00 

sendo este o valor a depreciar e; de R$1.927,50 a depreciação anual destas quatro 

construções acima citada sendo um galpão novo de madeira no valor de R$ 

8.000,00 sendo, este um galpão de 6x8 =48 m quadrado fechado de madeira 

apenas a metade e o restante aberto para colocar o maquinário em dentro desta 

estrutura. Já o galpão misto, antiga casa de moradia, está em bom estado de 

conservação seu 7x9=63 m quadrado seu valor de novo de R$20.00,00 utiliza este 

para guardar equipamentos, milho, sementes e adubos. Por fim, um galpão misto 

em estado de conservação regular medindo 7x8=56 m quadrado onde guarda 

também alguns equipamentos, faz as rações no quebrador de milho e guarda as 

rações compradas. Possui ainda a sala nova de ordenha no valor de R$ 15.000,00. 

Já a atual casa de moradia de material mede 80 metros quadrado é avaliada no 

valor de R$50.000,00. 

A família Katzer possuidiversos maquinários que lhes dá um grande valor em 

depreciação e manutenção, mas ao mesmo tempo, lhes proporcionam a prestação 

de serviços para fora do lote.Como exemplo, no último ano agrícola foram prestadas 

70 hs no inverno e 70 hs no verão em geral horas prestadas no assentamento Novo 

São Miguel e no assentamento Alecrim que é um assentamento vizinho. Para 

realizar estas 140 hs, a família Katzer gastou R$ 2.100,00 e teve como entrada R$ 

8.400,00 isto porque foram realizadas 140 hs a R$60,00 =R$8.400,00 – 

R$2.100,00= sobra igual a R$6.300,00.Mas, o Produto bruto é da entrada de 

R$8.400,00, pois é referente toda a entrada que se teve ou ao valor gerado pela 

prestação de serviço fora da propriedade. 

Oitem Outra Atividades se trata da produção diversificada de verduras, 

legumes, feijão,batata doce,mandioca e frutas (neste caso uva). Estas produções 
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para o consumo próprio se for contabilizados geram um valor de R$ 1.847,50 e um 

C.I custo intermediário de R$183,00. Estas atividades geram parte do autoconsumo, 

sendo a outra parte do autoconsumo é proveniente da atividade leiteira e das 

criações como veremos a seguir. 

O item processados rendeu um Produto Bruto de R$ 129,00 e está compondo 

os itens de autoconsumo,o mesmo não possui custos, pois são natas e manteigas 

retiradas do leite consumido e comercializado. 

OProduto Bruto de criações que são os itens processados como as carnes de 

porcos e de galinhas além de ovos resultam em um valor de R$1.346,00 como 

descrito acima no resumo P.B criações, estes produtos de carnes e ovos vem a ser 

somado no autoconsumo familiar. Já o Custo Intermediário é de R$ 316,88 

proveniente da utilização de milho para tratar os porcos e galinhas, este milho é 

produzido na propriedade e, portanto tem um C.I menor que se a unidade familiar 

fosse comprar milho. 

Na cultura da Soja houve um gasto total por ha de R$1.199,5. Sendo que 

foram plantados 2 ha, então o cálculo seria 2x R$1.199,5= R$2.399,00 que seria o 

total de custos para produzir. Destes custos R$ 1.734,00 foram gastos na compra de 

insumos como sementes, adubos, inseticidas, herbicida, fungicidas e o óleo diesel 

para a realização do plantio.  

Outros gastos gerados foram com os manejos relacionados às pulverizações 

de inseticidas, fungicidas e herbicidas. Os gastos com diesel foram de R$125,00 nas 

2 ha de soja, não necessitando de horas máquinas pois a família disponibiliza de 

trator. E por fim, os gastos com a colheita e transporte foram de R$ 540,00 nas 2 ha 

de Soja  conforme tabela acima mencionada. 

No cultivo do Milho os gastos totais foram em 1 ha de R$ 1.267,5 sendo 

destes R$ 985,00 gastos relacionados aos insumos com sementes, adubos, 

tratamento da semente,óleo diesel para o plantio, uréia e inseticida. Nos manejos a 

aplicação de uréia não teve custos, pois a mão de obra para aplicação manual é 

familiar. O único item de custo é o óleo diesel para o trator que a família Katzer 

possui para realizar pulverização de inseticida com custos de R$ 12,50. 

E por fim,os custos relacionados à colheita e transporte totalizaram R$ 

270,00. No item de Custos Intermediários há uma divisão necessária que somente 

os custos da parte do milho que foi comercializado logo do total de 4.200 kg de milho 

geraram um custo de R$ 1.267,50 se foram comercializados 2.000 kg de Milho 
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somente a metade deste foi comercializado, logo devemos mencionar somente a 

metade do custo que é R$ 633,75. 

O C.I total além de ter os custos com prestações de serviços,outras 

atividades, criações, atividade leiteira, soja e milho. Devemos colocar o valor 

referenteàs manutenções que é exatamente a metade das depreciações em valores 

mais as manutenções que são feitas durante um ano agrícola e para isto, deve ser 

colocada como consumo intermediário como está na tabela da famíliaKatzer o valor 

da manutenção foi de R$ 3.457,08. Desse modo, o valor agregado bruto total da 

família Katzer no período de um ano foi de R$ 52.181,52. 

Os valores de R$ 4.027,10 são referentes à atividade leiteira, 2.552,10 é o 

consumo da família de 360 litros de leite no ano somado ao consumo de 250 kg de 

carne de gado, já o item Criações é o consumo de carne de porco e galinha somado 

ao consumo de ovos de galinhas. O item Processados é o consumo de nata e 

manteiga que são retirados do leite comercializado e consumido que não possui 

custos adicionais de C.I. 

A manutenção é contabilizada anualmente, pois é durante o ano que é feito 

as manutenções nas máquinas, equipamentos e instalações e a mesma é 50% do 

valor das depreciações. Então devemos descontar da renda agrícola R$ 44.184,64 – 

R$ 3.457,08 = R$ 40.727,56. Logo a renda agrícola da família Katzer foi se 

descontarmos as manutenções o valor de R$ 40.727,56,ou R$ 44.184,63. 

Deste valor da renda agrícola somado ao das outras rendas,que neste caso 

são duas aposentadorias, geraram o valor de R$ 20.488,00 totalizando o total da 

renda da família Katzer de R$ 64.672,63. 

Renda agrícola referente a todos os dados de rendas mencionados acima 

como rendas da atividade leiteira, prestação de serviços, outras atividades, 

processados, criações, soja e milho. 

Outras rendas estão relacionadashá um ano (12 meses) de 2 aposentadorias 

de 2 pessoas e dois décimo terceiro que são da Unidade Familiar. 

 

2.2 FAMÍLIA FERRARINI 

 

2.2.1 Histórico familiar 
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O lote da família Ferrarini é constituído de 13,7 ha, sendo que 1,7é composto 

de mato e banhado e 0,7 de moradia, horta e pomar. Restando 11,30 ha que são o 

total da SAU (Superficie de Area Útil)destes, são destinados 1 ha de potreiro, 1 ha 

de pastagem perene Brachiária, 4 a 5 ha de pastagens,0,3 para o auto consumo e o 

restante para plantios de culturas de grãos como soja e milho. 

A família Ferrarini é composta de 4 integrantes, sendo o SrºIldoFerrarini com 

56 anos de idade que trabalha 75 % do tempo no lote e o restante fora do lote em 

serviços em granjas e fazendas. A SrªAlvanir Rocha da Cunha tem 43 anos de 

idade, trabalha no lote e também realiza trabalhos domésticos, já o filho Felipe da 

Cunha Ferrarini tem 20% do seu tempo trabalhando no lote com os pais, pois 

estuda, realizando curso em forma de etapas de 60 a 75 dias fora da unidade 

familiar. 

A família Ferrarini possui 8 vacas de leite sendo que no momento da 

entrevista havia 5 vacas em lactação, 3 vacas secas, 3 novilhas e 6 terneiras, não 

possuindo nenhum terneiro, pois efetua-se a venda ou doação dos mesmos nos 

primeiros dias de vida.Os animais comercializados no período de um ano de Maio 

2014 à Abril 2015 foram 6 animais sendo 3 vacas descarte e 3 terneiros ,sendo que 

estes geraram uma renda para a família de R$7.800,00. 

O volume de leite comercializado no período de Maio 2014 à Abril 2015 foi de 

26.879 litros, sendo que no total produzido deve-se somar mais 360 litros do 

autoconsumo familiar e mais 1.080 litros que é o volume utilizado pelas terneiras 

sendo que o total produzido foi de 27.959 litros. O volume comercializado foi 26.879 

litros num valor médio de R$ 0,78 e gerou um valor de R$ 21.599,33 somado ao 

valor do leite para o autoconsumo que foi mais R$ 281,40 totalizam um valor gerado 

do total de volume de leite produzido para comercialização mais o autoconsumo de 

R$ 21.880,73. O numero de 720hs de trabalho familiar na atividade leiteira é uma 

média utilizada para os parâmetros de avaliação da UOP sendo que a quantidade 

entre os agricultores familiares não mudam muito. 

O único item processado para autoconsumo proveniente da atividade leiteira 

foi 250 kg de carne contabilizados a R$9,00 seria um valor de autoconsumo de 

carne de R$2.250,00. Os gastos de C.I com cultivo de Aveia de Verão em 4 ha 

foram de R$ 1.660,00 sendo que 100% destinados a atividade leiteira sendo o valor 

de R$1.660,00. Para o plantio e manejo de pastagens de inverno o C.I em cultivos 

de Trigo de Duplo Propósito, Aveia e Azevém foram em 9 ha em valores totais de 
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R$5.625,00, destes 100% foram destinados para animais da atividade leiteira sendo 

o valor de R$5.625,00 o gasto real destes cultivos na atividade.O potreiro não houve 

intervenção e gastos. Na pastagem perene de Brachiária houve um custo total de 

um C.I de R$ 280,00 sendo que 90% deste valor R$252,00 foram os gastos reais 

com Brachiária para a atividade leiteira. 

E por fim, o cultivo de 2 ha de Milho para fabricação de silagem sendo que 

seu custo foi de R$1.920,00 destes, 90% foram destinados para a atividade leiteira 

logo R$ 1.728,00 foram os gastos reais na atividade. 

No plantio de cultura de verão (Milho) foram implantados 3 ha para colher que 

tiveram um C.I custos de R$2.760,00, mas destes 16,66% da colheita foram  

destinados a atividade leiteira logo, somente 16,66% dos custos devem ser 

consideradas da atividade leiteira sendo R$459,82 o valor considerado. 

Já o item Ração foi utilizado ração de 16% de proteína, sendo gastos no 

período de um ano 5.040 kg de ração no valor de R$0,80 centavos o kg, esta ração 

à este valor gerou um custo total de R$4.032,00 sendo estes utilizados 100% para a 

atividade leiteira. E por fim,houve a utilização de sal mineral que foram 240 kg num 

custo de R$ 3,00 o kg tendo um gasto total de R$720,00 sendo estes gastos 100% 

destinados à atividade leiteira. O gasto total com suplementos para a atividade 

leiteira foi de R$5.211,82 reais no período de um ano para 17 cabeças de animais. 

No tema da sanidade animal e reprodução o item Inseminações foi o que 

apresentou um maior valor sendo de R$500,00 e, o segundo custo maior é de 

materiais de limpeza (líquido desinfetante), sendo o custo deR$210,00 seguido por 

produtos veterinários exclusivamente o carrapaticida tendo custos de R$160,00. 

Após, há produtos como materiais de limpeza em geral e outros produtos 

veterinários como vermífugosRipercol e a vacina da IBR. Todos estes itens somados 

na tabela somaram um valor de R$ 1.064,00. 

Outros gastos são referentes aos gastos com Luz elétrica, sendo 1.200 kw à 

R$0,35 centavos totalizando um gasto de R$420,00 reais na Luz, em fio para cerca 

que foram 3 rolos por R$70,00 cada sendo mais um gasto de R$210,00, estes dois 

itens somados totalizou um gasto de R$ 630,00. 

Na planilha de Máquinas e Equipamentos não são muitos itens somente 3 e 

todos quase na sua totalidade destinados a atividade leiteira, menos o triturador que 

divide sua utilização com as criações da propriedade. Estes 3 itens acima descritos 
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possuem um valor de R$9.120,00 à depreciar, contando a vida útil de cada 

equipamento resultou em uma depreciação anual de R$ 608,00. 

Na planilha Depreciações de instalações e construções, existe a casa de 

moradia de material avaliada em R$ 60.000.00, a sala de ordenha avaliada em 

R$5.000,00 e o galpão avaliado em R$6.000,00, sendo que o total de instalações e 

construções possui um valor à depreciar de R$ 63.300,00 e tem uma depreciação 

anual de R$ 1.330,00. 

Tanto os dados do Produto Bruto quanto os dados do (VAB) que é o PB- C.I = 

VAB estão descritos abaixo no decorrer do trabalho com planilhas em anexo. 

Outras Atividades abrangem os itens destinados ao autoconsumo sendo que 

R$1.910,00 são produtos como feijão, mandioca, batata doce, verduras e legumes, 

os produtos da horta e um pedaço de lavoura destinadaàs produções de 

subsistência. Já o consumo Intermediário o C.I total gastos em sementes e adubos 

foram de R$175,00. 

O item Processados que é somente a manteiga e a nata não possui C.I pois o 

mesmo é retirado do leite consumido e comercializado anualmente. 

O total de criações da propriedade retirando as criações da atividade leiteira 

restaram 40 galinhas e 1 porco somando um peso total de 220 kg.E, destes foram 

comercializados no ano 20 galinhas num valor de R$9,00 cada uma somando 

R$180,00 . 

Processados dentro do item Criações foi a carne de porco com 120 kg,a 

carne de galinha de 30 kg e 48 dúzias de ovos foram consumidos de autoconsumo 

que se avaliados totalizariam um valor de R$ 1.284,00.Dentro destes itens 

processados foram comercializadas 60 dúzias de ovos que gerou um valor de R$ 

180,00. 

Somando a comercialização de animais do tema Criações, o autoconsumo 

provindo das carnes de galinha e de porco ao produto bruto dos 

ovoscomercializados obtiveram um Produto bruto de R$ 1.644,00. 

O C.I (Consumo intermediário) das criações foram 9,25 % da colheita de 

milho que totalizam 10.800kg e seus custos foram R$2.760,00, os 9,25% em valores 

são de R$ 255,30, este valor foi o gasto com milho para as criações e foram 

utilizados 1000 kg de milho e, estes somados aos R$ 24,50 com gastos de Luz 

formam o valor total de C.I das criações sendo o total o valor de R$279,80. 
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Já o item Outros Valores é também destinado para o autoconsumo mas são 

provenientes da atividade leiteira R$2.531,40, criações R$1.284,00 e processados 

R$144,00 que somados aos R$1.910,00 das outras atividades citadas acima 

totalizam R$5.869,40 que é o valor total destinados ao autoconsumo familiar. 

Na planilha Produção Leiteira apresenta os dados detalhados da atividade 

leiteira, sendo que o mesmo consta que foram comercializados 27.959 litros de leite 

num preço médio anual de R$0,78 centavos que gerou um valor de R$ 21.599,33. 

No item Autoconsumo retirado especificamente da atividade leiteira foram 

consumidos 360 litros de leite que estimado em valor são R$281,40 somados a 

carne que saiu da atividade leiteira que foram 250 kg de carne há R$9,00 0 kg são 

R$ 2.250,00, que somados aos R$ 281,40 são R$ 2.531,40 autoconsumo (leite e 

processados). 

Outro item é a Comercialização de Animais, na atividade leiteira que foram 3 

vacas há R$2.500,00 cada uma e 3 terneiros há R$ 100,00 cada um somados estes 

valores da comercialização das 3 vacas e dos 3 terneiros a família Ferrarini obteve 

R$ 7.800,00. 

Somados os produtos da atividade leiteira de (comercialização de leite 

+autoconsumo leite e carne + a comercialização de animais) gerou um produto bruto 

total de R$ 31.930,73. 

O total da produção foi 7.200 kg em 3 ha da cultura da Soja, tendo em média 

ao longo do ano o preço da Soja R$1,00 o kg logo o Produto Bruto do Soja foi R$ 

7.200,00. 

Já os C.I (Consumo Intermediário) foi de R$ 2.586,00 sendo este em sua 

grande maioria gastos com insumos como semente, adubação, fungicida, inseticida 

e herbicida.Restando aos demais R$ 420,00 os pagamentos das horas máquinas 

para a realização de manejos de aplicações de fungicidas, inseticidas e herbicidase 

R$ 720,00 gastos com a terceirização de colheita e transporte. 

O produto Bruto do milho foi de R$ 4.000,00 sendo que resulta da 

comercialização de 8.000 kg de milho,mas foram plantados 3 ha de milho destes 

teve uma produção total de 10.800 kg sendo que 8.000 kg foram comercializados  e 

2.800 kg utilizados na propriedade (1000 kg criações e 1.800 kg para a atividade 

leiteira). 

Já do VAL = VAB – DEP que é o Valor Agregado Líquido = Valor Agregado 

Bruto – Depreciações. 
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A renda agrícola é R.A =VAL – DVA que é Valor agregado líquido (menos) 

Distribuição de Valor Agregado que são (juros,impostos,salários e arrendamento) 

neste caso somente diminui os valores de fundo rural de 2,3 % que representa R$ 

758,52, então R$ 22.919,11 – 758,52 = R$ 22.160,59. 

Logo R$ 22.160,59 é a renda agrícola, cabe aqui ainda diminuir a 

manutenção que é anual e a manutenção de máquinas,equipamentos e instalações, 

pois estas manutenções acontecem durante o ano. A manutenção é 50 % da 

depreciação, desse modo, a manutenção da família Ferrarini totaliza o valor de R$ 

969,00.Logo R$22.160,59 renda agrícola – R$ 969,00 de manutenções é = R$ 

21.191,59 é a Renda Agrícola.No caso optamos não diminuir aqui as manutenções 

entendendo que são no C.I. 

Somando a renda agrícola à outras rendas temos a renda total da família 

Ferrarini de R$21.191,59, renda agrícola + R$ 2.700,00 que é proveniente do 

trabalho fora da propriedade de diarista sendo 45 dias a R$ 60,00 . Então, somado 

R$ 22.160,59 + R$ 2.700,00 = R$ 24.860,59 é a renda total anual da família 

Ferrarini. 

 

2.3 FAMÍLIABOEIRA 

 

A Família Boeira é composta por quatro integrantes que são eles Waldecir 

Pereira Boeira de 53 anos, agricultor, MariseteBoeira de 47 anos agricultora e 

professora e seus dois filhos WalisonBoeira de 15 anos e MivlairBoeira de 17 anos. 

A UTH Unidade de Trabalho Homem, ou seja, mão de obra disponível na 

família Boeira com seus quatro integrantes é de 2,00 UTH.Isto seria uma média de 

mão de obra diária possível, pois, varia conforme os dias no mês e no ano de acordo 

com o planejamento familiar. 

A família Boeira possui 31 cabeças de animais bovinos sendo 14 vacas, 7 

novilhas, 1 touro,5 terneiras e 4 terneiros somando um peso total de 9.200 kg, 

transformando isto em U.A (Unidade Animal) que é 450 kg então totalizam 20,4 U.A . 

Se avaliarmos estes animais em valores terão R$ 63.800,00 na propriedade da 

família Boeira. A família Boeira comercializou 5 animais que geraram um valor de R$ 

7.400,00 de produto bruto.  
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A quantidade de leite comercializada no período de Maio de 2014 à Abril de 

2015 foi de 18.569 litros num valor médio anual de R$ 0,77 centavos o litro, gerou 

desse modo, um valor de R$ 13.868,55, mas se contabilizarmos 2.950 litros para os 

terneiros e terneiras mais 330 litros que foi o auto consumo familiar teremos então o 

total da produção de leite da família Boeira que foi de 21.849 litros no período de 12 

meses. Já as 720 hs anuais são uma média de 60 horas mensais gastadas para 

realizar a atividades de ordenhas, tratar terneiras (os), fazer algumas cercas em 

piquetes e manejos em geral com o rebanho (rações,sais,vacinas,banhos). 

Foram implantadas 4 ha de Aveia de Verão e Sorgo obtendo um gasto total 

de R$2.680,00 sendo deste valor total 90% destinados aos bovinos de leite sendo 

de gastos R$ 2.412,00. 

Já nas pastagens de inverno foram implantadas Aveia branca e Azevem, 

sendo também 4 ha tendo como custo total de implantação e manejos R$ 2.187,50 

destes 90 % destinados aos bovinos de leite o valor sendo de R$ 1.969,00 para a 

atividade leiteira e trigo de duplo propósito em 2 ha tendo este um custo de R$ 

620,00, deste valor 90 % destinados ao gado de leite sendo o valor de R$ 558,00. 

No potreiro não houve manejo nas 3,8 ha. 

Já nas pastagens perenescom Brachiaria e Tifton que são2 ha  houve um 

custo com implantação e manejos de R$ 630,00 sendo 90% destinados ao gado de 

leite gerando o valor de R$ 567,00. 

No Milho o custo total em 4ha foram de R$ 4.420,00 sendo este valor  todo 

com os  gastos de fabricação de silagem de planta inteira pois, foram os 4 ha 

destinados a silagem com plantio de 2 ha primeiro e depois mais 2 ha na mesma 

área repetida. Deste valor de R$ 4.420,00 foram 90% destinados aos bovinos de 

leite sendo o valor de R$ 3.978,00 destinados ao gado de leite,sendo retirado 10% 

para as galinhas, porcos, criações. 

Foram usados como suplemento na alimentação dos bovinos de leite 

somente sal mineral num total de 360 kg no período de um ano, que foram 

comprados à R$ 3,70 cada kg totalizando um valor de R$ 1.332,00, deste valor 90% 

foram destinados ao gado de leite R$ 1.198,80. 

Na sanidade e reprodução animal houve um custo total de R$ 668,00 tendo 

com os maiores custos do Ivomec Gold R$180,00, das inseminações com R$ 140,00 

além de detergente Líquido e ButoxPuron os dois com custo de R$ 100,00 cada, os 

demais itens são de valores menores. 
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O quadro resumo do custo intermediário do leite da atividade leiteira 

demonstra um total de R$ 11.350,80 sendo estes divididos nos 3 itens acima 

descritos como a pastagem e silagem,suplementos,sanidade e reprodução. 

Nota-se que a Família Boeira não possui muitas máquinas e equipamentos, o 

que faz com que tenham uma depreciação anual baixa de R$ 317,44 destes, apenas 

R$ 252,80 são depreciações para a atividade leiteira e uma depreciação total à 

depreciar de R$ 3.862,40. Observa-se que a maioria dos equipamentos édestinada 

a atividade leiteira. 

Possuem3 construções de instalações na propriedade, a casa num bom 

estado pois construída a poucos anos, o chiqueiro e o galpão de madeira que em 

uma parte possui uma sala de ordenha improvisada feita piso de material com 

rampa mais rodeada de madeira assim como todo o galpão. O valor total a depreciar 

das instalações é de R$ 47.200,00 e tendo uma depreciação anual de R$ 

1.160,00.Destes R$ 1.160,00 são depreciações da atividade leiteira R$ 224,00. 

Estes R$ 224,00 somados a depreciação de máquinas e equipamentos da 

atividade leiteira R$ 252,80 totalizam R$ 476,80 que é a depreciação total da 

atividade leiteira. Somando os 2 itens de depreciações resultariam R$317,44 de 

máquinas e equipamentos , R$ 1.160,00 de instalações que seriam os galpões e a 

casa totalizando R$1.477,44. 

Manutenções anuais resultam em valores estimados de 50% do valor da 

depreciação, Fonte (Planilha UOP), logo seria R$728,72. Do item Processados o C.I 

é R$ 117,50 sendo doces e sucos todos disponibilizado para o autoconsumo. Já o 

item Atividade Leiteira e Criações estão descritos no decorrer do trabalho. 

O produto bruto de outras atividades que está inserida como um dos itens do 

autoconsumo é constituído de frutas,verduras,saladas e temperos que somaram um 

total de R$ 2.100,00, somados aos valores dos outros autoconsumo da unidade 

familiar que são autoconsumo provenientes da atividade leiteira R$ 277,80 que é o 

leite consumido pela família no ano mais, do item Criações que é retirada à carne R$ 

2.500,00 e o item processados que são compotas e sucos todos, estes valores 

somados geraram o produto bruto total do autoconsumo que foi de R$ 5.397,80. 

Sobre as criações, a família Boeira possui 5 porcos,35 galinhas e 

estáiniciando uma criação de ovelhas para futuramente ter carne de ovelha  para o 

autoconsumo.  
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A Carne está incluída no custo Intermediário e o produto bruto no item 

autoconsumo são 250 kg de carne de gado à R$ 10,00 o kg totalizando R$ 2.500,00 

que está contabilizado na parte do autoconsumo familiar. As criações que foram 

comercializadas são 7 terneiros e uma vaca carneada para o autoconsumo,assim 

como as ovelhas,galinhas e porcos da propriedade que juntos totalizaram um custo 

de R$ 685,38, já o Produto bruto foi de R$3.550,00. 

O item Processados que é constituído de doces e sucos teve um Produto 

Bruto de R$ 520,00 e um custo de R$ 117,50 que foram os gastos com adubo e 

vidros com tampas. No item da atividade leiteira o PB Total foi de R$ 21.546,35 

sendo resultante da comercialização de leite de um ano,no período de Maio 2014 à 

Abril 2015 que foram de 18.569 litros a um valor médio de R$0,77 que gerou um 

valor de R$13.868,55, somados aos R$ 277,80 que são resultantes do leite 

consumido pela família no ano que foi de 360 litros de leite e ainda somados à 

comercialização de animais que foram 5 cabeças que gerou um valor de R$ 

7.400,00 todo os 3 valores gerou o produto bruto da atividade leiteira. 

O total do Valor Agregado Bruto da Família Boeira somados os itens outras 

atividades, processados, criações e atividade leiteira tem um total de (VAB) deR$ 

15.405,68. O valor total da VAL foi de R$ 13.928,24 com as somas de outras 

atividades,processados, criações e atividade leiteira. 

A renda agrícola da família Boeira foi de R$ 13.585,1, deste valor deve ser 

descontado as manutenções feitas ao longo do ano que é o valor de R$ 738,72. 

Logo R$ 13.585,11 – 738,72 = R$ 12.846,38 esta é a renda agrícola da família 

Boeira. Mas, entende-se e em cálculos as manutenções estão nos C.I. 

No quadro cima dados da UOP com dados da renda total da família Boeira 

sendo R$13.585,11 de renda agrícola e R$ 16.900,00 de outras rendas totalizando 

R$ 30.485,11. São os valores da renda agrícola toda descrita no trabalho somada à 

outras rendas que é o trabalho de um integrante da família Boeira que é a de 

professora.  
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3 COMPARAÇÃO E ANÁLISE DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO FAMILIAR 

 

3.1- FAMÍLIA KATZER 

 

Tabela de valores de referência: 

SISTEMA GERAL - COMPARAÇÃO ENTRE SISTEMAS  

Valores de referência  

UTH                           1,00 

SAL                           5,50 

PB TOTAL                 66.948,87  

CI TOTAL                 14.767,35  

VAB TOTAL                 52.181,52  

DEP                   6.914,17  

VAL                 45.267,34  

DVA                   1.082,71  

RENDA AGRÍCOLA                 44.184,63  

RENDA TOTAL                 63.096,63  

Indicadores Gerais 

PB/SAL                 12.172,52  

CI/SAL                   2.684,97  

VAB/SAL                   9.487,55  

VAB/DIA/UTH                       142,96  

PB/CI                           4,53  

DEP/SAL                   1.257,12  

RENDA AGRÍCOLA/UTH/MÊS                   3.398,82  

 

1- Tabela de Eficácia Técnica: 

VAB - Eficacia técnica  

VAB POR SUPERFÍCIE DE ÁREA ÚTIL  9.487,55  

VAB POR UTH 
                    
52.181,52  

VAB POR UTH MÊS 
                      
4.013,96  

 

2- Tabela de Renda Agrícola: 

Renda agrícola  

RENDA AGRÍCOLA POR SUPERFÍCIE DE 
ÁREA ÚTIL  8.033,57  

RENDA AGRÍCOLA POR UTH                     
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44.184,63  

RENDA AGRÍCOLA POR UTH/MÊS 3.398,82  

 

4- Tabela do Valor Agregado Líquido: 

VAL Eficaciaeconomica   

VAL POR SUPERFÍCIE DE ÁREA ÚTIL 8.230,43  

VAL POR UTH                     45.267,34  

VAL POR UTH MÊS                       3.482,10  

 

5- Tabela de Renda Total: 

RT - Capacidade de reprodução  

RENDA TOTAL POR SUPERFÍCIE DE 
ÁREA ÚTIL  11.472,11  

RENDA TOTAL POR MÊS                       4.853,59 

 

Nota-se que a família Katzer mesmo considerando baixa a UTH sendo 1,00 

conforme dados da planilha UOP, pois o casal de idosos (acima de 60 anos) são 

aposentados, trabalham na propriedade e ainda realizam trabalhos para fora da 

propriedade com hs máquinas pois possuemmaquinários os quais incrementam a 

renda agrícola.  

Levando em consideração que a renda agrícola é alta, sendo R$44.184,63. 

Também neste caso específico, a propriedade tem somente 5,50 ha de Superfície 

de área útil. O produto bruto é alto, poispossuem entradas de soja, milho, atividade 

leiteira, criações, processados, outras atividades, prestação de serviços que 

geraram P.B Total de R$ 66.948,87. Deste valor R$ 5.576,60 é referente ao 

autoconsumo. A depreciação desta Unidade de Produção Familiar é alta se 

compararmos com os demais devido a grande quantidade de maquinários agrícolas 

(01 trator, 02 plantadeiras, 01 pé de pato, 01 pulverizador, 01 concha, 01 grade, 01 

roçadeira) e possuem 02 galpões, 01 sala de ordenha e a casa.  

O C.I é relativamente baixo ao compararmos com as demais UOPs, somente 

de UOP Família Katzer de R$14.767,35 gerando uma renda agrícola de R$ 

44.184,63. 

3.2-FAMÍLIA FERRARINI 
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1- Tabela de Valores de Referência: 

            SISTEMA GERAL - COMPARAÇÃO ENTRE SISTEMAS  

Valores de referência UOP x 

UTH 
                    1,63  

 

SAL 
                        11,30  

 

PB TOTAL 

                46.828,73  
  
 

CI TOTAL 
                21.971,62  

  

VAB TOTAL 
                24.857,11  

 

DEP 
                  1.938,00  

  

VAL 
                22.919,11 

  

DVA 
                      758,52 

  

RENDA AGRÍCOLA 
                22.160,59 

 

RENDA TOTAL 
                24.860,59  

  

 

 

 

 

Indicadores Gerais 

PB/SAL 
                  4.144,14  

 

CI/SAL 
                  1.944,39  

 

VAB/SAU 
                  2.199,74  

  

VAB/dia/UTH 
                        41,91  

  

PB/CI                           2,13  

Dep/SAL 
                      171,50 

  

Renda agrícola/UTH/mês 
                  1.049,02  
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Tabela Renda Agrícola 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Tabela Valor Agregado Líquido: 

VAL Eficácia Econômica 
  

VAL POR SUPERFÍCIE DE ÁREA ÚTIL 2.028,24  

VAL POR UTH                     14.104,07  

VAL POR UTH MÊS                       1.084,93  

 

3 Tabela de Renda Total: 

                          RT - Capacidade de Reprodução 

RENDA TOTAL POR SUPERFÍCIE DE 
ÁREA ÚTIL  2.200,05 

RENDA TOTAL POR MÊS                       1.912,35 

 

3.3- FAMÍLIA BOEIRA: 

 

1- Tabela de Valor de Referência: 

                              VAB - Eficacia técnica 
 

 
 
 
VAB POR SUPERFÍCIE DE ÁREA ÚTIL 
 2.199,74  

VAB POR UTH 
                    
15.296,69  

VAB POR UTH MÊS 
 

                      
1.176,67 

                                        Renda Agrícola 

RENDA AGRÍCOLA POR SUPERFÍCIE DE 
ÁREA ÚTIL  1.961,11 

RENDA AGRÍCOLA POR UTH 
                    
13.637,29  

RENDA AGRÍCOLA POR UTH/MÊS 
 1.049,02 

SISTEMA GERAL - COMPARAÇÃO ENTRE SISTEMAS  

Valores de referência UOP x 

UTH 
                          2,00  

  

SAL 
                        12,30  

  

PB TOTAL 
                27.716,35  

  

CI TOTAL 
                12.310,68  
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VAB - Eficacia Técnica 

VAB POR SUPERFÍCIE DE 
ÁREA ÚTIL                        1.252,49  

VAB POR UTH                       7.702,84  

VAB POR UTH MÊS                          592,53  

 

2- Tabela de Valor Agregado Líquido 

VAL EficaciaEconomica 
  

VAL POR SUPERFÍCIE DE ÁREA ÚTIL 
                      
1.132,38  

VAL POR UTH 
                      
6.964,12 

VAL POR UTH MÊS 
                         
535,70 

 

3- Tabela Renda Agrícola 

VAB TOTAL 
                15.405,68  

  

DEP 
                  1.477,44  

  

VAL 
                13.928,24  

  

DVA 
                      343,13  

  

RENDA AGRÍCOLA 
                13.585,11  

  

RENDA TOTAL 
                30.485,11  

  

Indicadores gerais 

PB/SAL 
                  2.253,36  

  

CI/SAL 
                  1.000,87  

  

VAB/SAL 
                  1.252,49  

  

VAB/DIA/UTH 
                        21,10  

 

PB/CI 
                          2,25  

  

DEP/SAU 
                      120,12  

  

RENDA AGRÍCOLA/UTH/MÊS 
                      522,50  
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Renda Agrícola 

RENDA AGRÍCOLA POR SUPERFÍCIE DE 
ÁREA ÚTIL  

                      
1.104,48  

RENDA AGRÍCOLA POR UTH 
                      
6.792,55  

RENDA AGRÍCOLA POR UTH/MÊS 522,50  

 

5 – Tabela Renda Total: 

RT - Capacidade de Reprodução 

RENDA TOTAL POR SUPERFÍCIE DE ÁREA 
ÚTIL  

                      
2.478,46  

RENDA TOTAL POR MÊS 
                      
2.345,01  

 

3.4- Tabela Geral de Comparações das UOPs: 

 Fam. KATZER Fam. FERRARINI Fam. BOEIRA 

UTH 1 1,63 2 

SAU/HÁ 5,50 11,30 12,30 

PB TOTAL 66.948,87 46.828,73 27.716,35 

C.ITOTAL 14.767,35 21.971,62 12.310,68 

VAB 52.181,52 24.857,11 15.405,68 

DEPRECIAÇÕES 6.914,17 1.938,00 1.477,44 

VAL 45.267,34 22.919,11 13.928,24 

DVA 1.082,71 758,52 343,13 

RENDA 
AGRÍCOLA 

44.184,63 22.160,59 13.585,11 

RENDAAGRÍCOL
A UTH/ MÊS 

3.398,82 1.049,02 522,50 

RENDA TOTAL 64.672,63 24.860,59 30.485,11 

 

Se compararmos a mão de obra familiar da família Katzerque tem duas 

pessoas, no entanto acima de 60 anos por isso considera-se metade 0,50 na sua 

força de trabalho, somando 1 UTH;  

Já a família Ferrarini possui 4 integrantes porém, uma criança tem menos de 

cinco anos, um jovem e o casal que somado suas forças de trabalho na propriedade 

totalizam 1,63 UTH. A família Boeira que possui quatro integrantes dois jovens um 

com metade do tempo na propriedade outro jovem nenhum tempo na propriedade e 

o casal sendo a esposa professora possui 50 % do tempo na propriedade e o titular 

que possui 100% do tempo na propriedade então totalizam 2 UTH.  
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Para avaliação, a UTH é mão de obra disponível, mas pode não ser de horas 

de trabalho, pois a família Katzer possui 1 UTH e trabalham 10 a 12 horas diárias 

cada um. Já na família Ferrarini existe 1,63 UTH, mas, quem trabalha com a 

produção do leite é a esposa com manejos de ordenha, rações, sais minerais, 

limpeza e higiene de utensílios. O esposo trabalha com a silagem e piquetes de 

pastagens juntamente com o filho, então se observa que sobra mão de obra ao 

decorrer do dia/mês/ano, não sendo diferente com a família Boeira que também 

sobra mão de obra tendo 2 diárias, sendo ocupada em média 1,00 UTH diária.  

Logo observamos que a família Katzer 1,00 UTH consegue realizar o 

trabalho, sendo que possui 22 dias/mês disponível, considerando em horas o 

trabalho em média constitui-se 14 dias/mês e realiza prestação de serviços de trator 

para vizinhos, ao mesmo tempo a Família Ferrarini possui 35,75 dias mês disponível 

e utilizam no entorno de 14 dias/mês e a família Boeira possui 44 dia/mês disponível 

e utilizam 19,38 dias mês, com isso identificamos uma sobra da metade do tempo no 

mês de mão de obra. 

Sobre a M.O da Família Katzer onde a UTH é formada por duas pessoas 

acima de 60 anos de idade e é considerada 50 % cada pessoa, mesmo tendo 100% 

do tempo na atividade, de fato o que ocorre é que as duas pessoas da família 

trabalham das sete horas da manhã até sete à oito horas da noite, quase todo os 

meses do ano sendo um pouco menos nos meses de Junho,Julho e Agosto. 

Em determinadas épocas do ano eles ultrapassam estas horas, pois um 

integrante da Família realiza prestação de serviços com trator e maquinários e, para 

não perder o serviço na vizinhança para outro é trabalhado até 10:00hs ou 11:00 Hs 

da noite e, as vezes também é trabalhado nos sábados e domingos. É interessante 

ressaltar esta realidade, pois esta busca incessante por recursos financeiros está 

prejudicando a saúde do casal.O M.O deve também ter um limite para não haver 

sobras, pois seria M.O disponível na família que poderia gerar renda, mas ao 

mesmo tempo não se escravo do trabalho e do dinheiro. 

Sobre a M.O que sobra das famílias Ferrarini e Boeira poderiam ser 

destinadas a ampliar a produção na atividade leiteira e, ou até mesmo diversificar as 

atividades do lote. Esta M.O deve ser alocada para alguma atividade agrícola na 

propriedade, pois ela existe e está sobrando, a fim de aumentar o VAB valor 

agregado bruto que é tudo que é produzido na propriedade melhorando a eficácia 

técnica e o VAL valor agregado líquido a fim de melhorar a eficácia econômica neste 
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item, poderiam no caso da FamíliaBoeira e Ferrarini até mesmo vender M.O. 

Trabalhar fora do lote nos períodos de sobra de M.O sendo que um integrante da 

Família Ferrarini já realiza esta atividades, mas poucos dias no ano, assim, poderia 

trabalhar mais dias e principalmente qualificar está M.O, além disso, ganhar mais 

que os R$ 60,00 que ganha hoje, por exemplo, e, não somente realizar pinturas em 

galpões,cercas,roçadas. Mas sim, realizar plantios e colheitas que remunera 

R$150,00 diários.  

Também, as duas Famílias Ferrarini e Boeira poderiam além de melhorar a 

quantidade de produção e qualidade do leite com este M.O  que sobra, teriam mais 

uma fonte de renda do lote podendo ser hortas e pomares,produzir mais alimentos 

que além de melhorar a alimentação familiar e o autoconsumo, poderiam vender o 

que sobrar da produção na cidade. Este investimento depende de dois fatores das 

famílias primeiro, ter condições financeiras de investimentos em pomares 

(adubações, mudas, caldas, podas, cuidados com pragas e doenças,cercamento do 

local), além de esperar 3 anos pela produção.  

Já a horta exige custos com irrigações, telas, palanques, adubações, 

sementes, caldas, controle de pragas e doenças. Outro fator é que a família queira 

trabalhar com horta e pomar, pois estão acostumados e acomodados na atividade 

leiteira tendo receios de investir em outras atividades. 

Enfim, caberia a família escolher em ampliar a produção de leite com esta 

M.O melhorando as pastagens e como exemplo, seria transportando dejetos de 

animais (estercos) para as áreas de pastagens perenes,transportar mais silagem 

para as vacas,dimensionar melhor os piquetes de pastagens, pulverizar 

manualmente com urina de vaca as pastagens plantadas, pois urina de vaca é uma 

fonte barata de Nitrogênio e melhorar as ações de higiene e profilaxias dos 

equipamentos,utensílios e estruturas destinadas a atividade leiteira ,que além de 

gerar custo financeiros requer M.O . 

Retirar um tempo desta M.O que sobra para estudos da propriedade e adotar 

anotações das atividades do lote,além de retirar um tempo para ir a busca de 

conhecimento como (reuniões,dias de campo,palestras e seminários) relacionados 

aos assuntos da atividade leiteira ou de outra existente ou em projeto no lote. Alocar 

esta mão de obra para outra no lote, ou até mesmo trabalhar alguns dias fora do 

lote,mas ai há a necessidade de qualificar está M.O para melhorar a remuneração.  
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SAU – SUPERFÍCIE DE ÁREA ÚTIL 

 

A Família Katzer possui 5,50 ha de (Superfície de Área Útil), a Família 

Ferrarini possui 11,30 de SAU e a FamíliaBoeia possui 12,30.  

As diferenças de área útil são grandes, sendo que um dos fatores 

relacionados a Família Katzer é a perda de área cultivável pela arquitetura da 

estrada de acesso ao assentamento assim como áreas de banhado e mata,  

observando que a FamiliaKatzer possui menos da metade de área útil que as 

Familias Ferrarini e Boeira. 

Primeiro fator a ser avaliado são as condições do solo e técnicas produtivas 

utilizadas. Conforme análises de solo realizadas nos últimos anos,demonstram que 

a qualidade e condições químicas, físicas e biológicas do solo da FamiliaKatzer é 

bem melhor que as condições de solo da Familia Ferrarini e Boeira. Desse modo 

podemos ressaltar que isto acontece porque primeiramente há disposição e 

interesse em busca de conhecimentos na área agrícola, sair da propriedade e 

buscar conhecimentos e por segundo tentar realizar mudanças e adequações na 

propriedade e faze-las. Pois só ter o conhecimento sem prática não há resultados.  

Outros fatores como planejamento da propriedade que aumenta o grau de 

controle das atividades,diminuem riscos,aumenta acertos,demonstram perspectivas 

de futuro e dos resultados das anotações podem ser feitas as reflexões, atitudes 

estas que a Família Katzer faz conjuntamente entre esposo e esposa. Já as demais 

famílias Ferrarini e Boeira não realizam planejamento e anotações, realizam as 

atitudes e negócios (briques) na forma de impulso, sem parâmetros para avaliações 

e muito menos sem discuti-los no âmbito familiar.  

O problemas das 3 Famílias não é área mas sim como como utilizá-las, como 

exemplo a FamíliaKatzer que possui mais VAL e VAB,realiza rotações e 

consorciações de culturas,adubações do solo conforme orientações técnicas. Na 

atividade leiteira existe planejamento da atividade e grau de controle de informações 

da porteira para dentro e da porteira para fora da propriedade, tem condições 

maiores de investimentos, pois possui renda não agrícola de duas aposentadorias o 

que ajuda nas despesas inclusive das pastagens. 

Resumindo, as diferenças são inúmeras, mas destacando 4 diferenças entres 

as unidades. Buscar conhecimento,querer mudar,fazer o trabalho necessário e ter 

recursos financeiros e humanos para mudanças ou adequações e, não menos 
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importante, planejar as atividades e discutir no âmbito familiar.Fatores estes que a 

FamíliaKatzer realiza e as FamíliasBoeira e Ferrarini não realizam por motivos de 

falta de planejamento e controle das atividades desenvolvidas, resistência a busca 

de conhecimentos,resistência a mudanças e adequações na propriedade e falta de 

recursos financeiros. 

 

C.I TOTAL 

 

O Custo Intermediário é o valor gasto que se consome no processo produtivo, 

ou seja, as despesas correntes, as quais devem ser repetidas a cada ano, exceto os 

custos advindos do pagamento de meios de produção (Salários, Juros, 

Arrendamentos e impostos). Por exemplo, no milho (adubação, semente, 

combustível, manutenção de máquinas, hs máquina contratada, uréia, inseticidas, 

fungicidas, entre outros) são os itens do Custo Intermediário. 

Destes valores a FamíliaKatzer teve um C.I Total de R$ 14.767,35 a família 

Ferrarini R$21.971,62 e a FamíliaBoeira R$ 12.310,68 são dados de custos gerais 

da unidade de produção familiar. 

A diferença dos valores refere-se que a família Katzer plantou 2 ha de soja, 5 

ha de pastagens de inverno, 1ha de milho para colheita de grão e 2 ha para silagem, 

já a família Ferrarini planta 3 ha de soja, 9 ha de pastagens de inverno, 2 ha de 

milho para silagem e depois 3 para colheita/grãos. A família Boeira não planta soja, 

organiza as pastagens em 4 ha e 2ha de milho para silagem e após mais 2 ha de 

milho também para silagem.  

Observa-se que as três famílias utilizam estratégias diferentes de produção e 

de utilização do lote, isso se evidencia nas tomadas de decisão e execução sobre o 

que deve ser feito dentro do ponto de vista específico de cada família de acordo com 

o meio que estão inseridos.  

É importante levar em consideração que mesmo com pouca área útil a 

famíliaKatzer planta 2 ha de soja que é para realizar rotação de cultura mas, 

visualizando e priorizando o sistema leite, segundo o agricultor “O pasto vem melhor 

onde eu coloco soja, ele gosta do resíduo de adubo e da palha do soja”. Já a Família 

Ferrarini começou a poucos anos realizar também rotação de cultura com soja e 

segundo o agricultor  “A soja é caro plantar, mais melhora a terra, a pastagem vem 

melhor”. A Família Boeira não quer trabalhar com a cultura da soja na sua 
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propriedade, até pouco tempo tinha o gado de corte misturado com o gado de leite, 

e agora vem melhorando sua organização e planejamento, priorizando o gado de 

leite. 

Os custos possuem muitas variáveis no geral da propriedade mas ao decorrer 

do trabalho será colocado apenas C.I leite, para identificarmos sua eficácia técnica e 

eficiência econômica de cada propriedade. 

 

VAB (VALOR AGREGADO BRUTO) 

 

O Valor Agregado Bruto é o resultado do produto bruto total menos o custo 

intermediário, que nesse caso, a FamíliaKatzer fica em torno de R$ 52.181,52, a 

Família Ferrarini foi de R$24.857,11 e da FamíliaBoeira R$ 15.405,68. Isso significa 

tudo que é produzido na propriedade, somatório geral de todas as atividades 

agrícolas da propriedade nos indica a eficácia técnica das atividades e/ou de cada 

atividade. 

 

DEPRECIAÇÕES 

 

As depreciações da família Katzer são de R$ 6.914,17, da família Ferrarini R$ 

1.938,00 e da família Boeira R$1.477,44. Observa-se que as depreciações da 

famíliaKatzer é bem maior comparado com as demais, avaliada até três vezes mais 

que o valor das demais famílias, isso se dá pelo fato da família Katzer possuir 

grande quantidade de maquinários agrícolas (trator, pé de pato, grade, pulverizador, 

roçadeira, concha e duas plantadeiras) que as demais famílias não possuem. 

 

VAL (VALOR AGREGADO LÍQUIDO) 

 

O Valor Agregado Líquido é o resultado do Valor Agregado Bruto menos as 

depreciações. 

A VAL da família Katzer foi de R$45.267,34, a VAL da família Ferrarini R$ 

22.919,11 e a VAL da FamíliaBoeira R$ 13.928,24. Observa-se que mesmo a 

famíliaKatzer tendo depreciações maiores (sendo 3 vezes mais depreciações que as 

demais famílias) mesmo assim, a famíliaKatzer permanece possuindo o dobro de 
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VAL comparado a família Ferrarini e mais que o triplo comparado com a 

FamíliaBoeira. 

Isso nos possibilita compreender que há uma organização e planejamento 

maior da família Katzer no que se refere ao planejamento das atividades agrícolas 

no lote, justamente por possuir equipamentos próprios que viabilizam o trabalho. 

Na família Boeira há problemas de possuir mais vacas secas que em lactação 

em média dos 12 meses do ano, há problemas de manejo reprodutivo, além do solo 

ser empobrecido, há problemas com  a implantação e manejos das pastagens como 

forma de plantios,épocas de plantios, entre outros. Além disso, há uma baixa 

produção por vaca, isto porque tem muitos animais disputando pouco pasto, desse 

modo, teria que diminuir os animais priorizando o gado de leite, melhorar a genética 

animal, melhorar o manejo reprodutivo do rebanho,melhorar a qualidade da silagem 

que é feita e melhorar os cuidados com a qualidade do leite com boas práticas de 

higiene e profilaxia de equipamentos e instalações utilizados na atividade. 

O ponto crítico econômico é a baixa produtividade por ha utilizada na 

atividade,baixa produção por vaca e o baixo preço pago pelo litro de leite sendo que, 

além disso, deixa de ganhar R$ 0,05 à R$0,07 centavos por litro de leite por falta de 

qualidade. 

Na família Ferrarini há problemas com manejo reprodutivo, mas fica mais 

situado no controle de cios e vacas em lactação e a serem secas não existe 

caderneta ou fichas de anotações que poderiam ser adotadas para melhorar o 

controle, também não tem maiores problemas com qualidade, mas, poderia realizar 

uma cruza de holandês com Jersey para melhorar a gordura e Proteína, itens que o 

mercado tem pagado de R$ 0,04 à R$0,05 no litro. 

Na família Katzer existe uma boa produção de leite por vaca que pode ser 

melhorado pela genética animal,existe uma boa produção de leite pelo tamanho 

daárea usada no sistema leite mas poderia melhorar a qualidade da silagem e os 

tamanhos dos piquetes para aproveitar melhor ainda as pastagens, e seguir 

cuidando e trabalhando com higienena atividade, pois já possui uma boa qualidade 

no produto produzido. Fator econômico tem mais precauções em realizar mais 

aquisição de maquinários e realizar construções na propriedade, pois 

possuidepreciações e manutenções alta comparadas aos demais. Ressaltando que 

deveria ter cuidado com a saúde para que possa ter qualidade de vida e usufruir dos 

recursos acumulados. 
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DVA (Distribuição de Valor Agregado) 
 

Este valor é gerado de impostos, salários, arrendamentos, juros de custeio e 

empréstimos. Logo DVA é a soma dos itens (impostos, salários, arrendamentos, 

juros de custeio e empréstimos). O DVA da FamíliaKatzer foi de R$ 1.082,71 da 

Família Ferrarini de R$ 758,52 e da FamíliaBoeira 343,13. A maior parte desses 

custos é referente ao pagamento de impostos de 2,3% de Fundo Rural. A diferença 

dos valores descritos acima se dá pela quantidade dos produtos comercializados. 

 

RENDA AGRÍCOLA  

 

A Renda Agrícola é o resultado do valor agregado líquido (VAL) menos a 

distribuição do valor agregado (DVA). Da FamíliaKatzerR.A =R$ 45.267,34(VAL) – 

R$ 1.082,71(DVA) = R$ 44.184,63 (R.A). Da Família Ferrarini R.A = 

R$22.919,11(VAL) – R$ 758,52 (DVA) = R$ 22.160,59 (R.A) e da FamíliaBoeira R.A 

= R$13.928,24 (VAL) – R$ 343,13 (DVA) = R$ 13.585,11 (R.A). 

Os resultados da Renda Agrícola refletem as diferenças de valores entre as 

famílias sendo que a famíliaKatzer possui o dobro de renda agrícola 

comparadaafamília Ferrarini e o triplo de renda agrícola comparado à familiaBoeira. 

A família Katzer tem um Valor Agregado Líquido maior por possuir uma renda 

agrícola oriunda de sete atividades (soja, milho, leite, outras atividades, prestação de 

serviços, criações e processados). A família Boeira possui renda agrícola oriunda 

apenas de quatro atividades (leite, criações, processados e outras atividades), a 

família Ferrarini possui renda agrícola de seis atividades. 

Apenas para vermos as quantidades de atividades em cada UOP, pois 

poderia ser diferente os resultados pois, os mesmos dependem das eficácia técnica 

(VAB) e eficácia econômica (VAL) de cada atividade e, em determinado período de 

tempo e espaço específicos de cada propriedade,existindo apenas um problema que 

é a longo prazo a sucessão familiar. A família possui apenas uma filha que não 

trabalha e não depende da propriedade. 

 

RENDA AGRÍCOLA POR UTH/MÊS 
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São os resultados da renda agrícola (dividido por uth) de cada família 

(dividido por 13 meses). Sendo 13 meses, pois são 12 meses ao ano mais o décimo 

terceiro (13°). 

A Renda Agrícola da família Katzer é R$ 44.184,63 /1 UTH / 13 = R$ 3.398,82 

Renda Agrícola uth/mês. A Renda Agrícola da família Ferrarini R$ 22.160,59/1,63 

UTH/13 = R$ 1.049,02 Renda Agrícola uth/mês. A Renda Agrícola da família Boeira 

R$13.585,11/2 UTH/13 = R$ 522,50 Renda Agrícola uth/mês. 

Mesmo a famíliaKatzer possuindo 1 UTH o valor de renda agrícola é alto 

comparado aos demais, sendo que a família Ferrarini possui mais UTH (1,63) e a 

família Boeira 2UTH mas, no entanto o valor da renda agrícola é baixo, isso se deve 

a três fatores, a baixa eficácia técnica, baixa eficácia econômica e sobra de mão-de-

obra durante o ano agrícola das respectivas famílias. 

 

RENDA TOTAL 

 

A Renda Total é formada da Renda Agrícola + Outras Rendas. A Renda 

Agrícola da família Katzer foi de R$ 44.184,63 + R$ 20.488,00 = R$ 64.672,63. Esta 

renda total é formada do primeiro valor de renda agrícolas (atividade leiteira, 

criações, processados, soja, milho, outras atividades, prestação de serviços) 

somados ao segundo valor que é Outras Rendas formado por duas aposentadorias 

que é 2 x R$788,00 (Salário mínimo)=  R$ 1.576,00 X 13 meses = R$ 20.488,00. 

A Renda Agrícola da família Ferrarini foi R$22.160,59 + R$ 2.700,00= 

R$24.860,59. Sendo o primeiro valor de rendas agrícolas (atividade leiteira, 

criações, processados, soja, milho e outras atividades). Já o segundo valor é 

formado por outras rendas que foi o trabalho em uma fazenda vizinha, foram 45 dias 

trabalhados a um valor de R$ 60,00 à diária gerando um valor de R$ 2.700,00. 

A Renda agrícola da 79família Boeira foi R$ 13.585,11 + R$ 16.900 = R$ 

30.485,11 . Sendo que o primeiro valor de rendas agrícolas (outras atividades, 

processados, criações e atividade leiteira). Já o segundo valor formado de um 

salário de professora R$ 1.300,00 x 13 = R$16.900,00. 

Comparando as três famílias, a família Katzer teve uma entrada não agrícola 

anual de R$ 20.488,00 das duas aposentadorias que aumentam significativamente 

sua renda que já estava acima dos demais na renda agrícola, aumentando sua 

capacidade de investimento na propriedade e diminuindo a dependência da renda 
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agrícola, o que permite ter mais flexibilidade na condução das rendas e atividades 

desenvolvidas.  

A família Boeira teve uma entrada não agrícola anual de R$ 16.900,00 que 

fez com que ultrapassasse a família Ferrarini na renda total mesmo estando atrás na 

renda agrícola, a família Ferrarini teve uma entrada não agrícola anual de R$ 

2.700,00 referente aos dias trabalhados em uma fazenda vizinha. A família Ferrarini 

que estava nas rendas agrícolas, comparado às demais famílias, em segundo lugar, 

agora passa a ser a última família na renda total, devido a entrada maior de renda 

não agrícola das outras duas respectivas famílias. 

 

N.R.S - NÍVEL DE REPRODUÇÃO SIMPLES 

 

Vamos usar como base para reprodução social de uma família, a manutenção 

familiar e permanência na atividade agrícola e/ou no meio rural, o valor de um 

salário mínimo por pessoa sendo este R$788,00. 

A família Katzer possui dois integrantes e se utilizarmos a renda agrícola e a 

dividirmos por dois, teremos: R$44.184,63/2/13 = R$ 1.699,40 de renda per capita 

mensal. No entanto se utilizarmos a renda total: R$64.672,63 /2/13 = R$2.487,40 

teremos o valor de renda per capita mensal. 

A família Ferrarini possui quatro integrantes, se avaliarmos a renda agrícola e 

dividirmos por quatro teremos: R$ 22.160,59/4/13= R$426,16 per capita mensal. Se 

utilizarmos a renda total teremos R$24.860,59/4/13= R$ 478,08 per capita. 

A família Boeira possuiu quatro integrantes, se avaliarmos a renda agrícola 

R$13.585,11/4/13= R$ 261,25 per capita mensal. Do valor da renda total de 

R$30.485,11/4/13= R$586,25 per capita. 

Observamos que a renda agrícola per capita está relacionada com a forma de 

atuação individual de cada família no planejamento, execução, eficácia técnica, 

eficácia econômica e quantidade de atividades desenvolvidas no lote. A renda total 

se diferencia por agregar o valor de renda não agrícola, salientando que há 

diferença na forma de atividade desenvolvida fora do lote e o valor de sua 

remuneração. 

3.5- Tabela de comparação da Atividade Leiteira as UOPs: 

 KATZER FERRARINI BOEIRA 
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SAU/LEITE 3,75 8,50 11,80 

PROD TOTAL 
CONS.VENDA/PROC/TERNE 

47.548 27.959 21.849 

VC LACTAÇÃO 9 5 8 

VC SECAS 1 3 6 

LITROS VACAS/DIA 14,47 15,32 7,48 

TOTAL U.A 13,4 11,7 20,4 

PREÇO POR LITRO 0,84 0,78 0,77 

PB CONSUMIDO + 
COMERCIALIZADO + 
comerc animais do Sis. 
leite. 

48.026,37 31.930,73 21.546,35 

C.I LEITE 9.119,35 16.170,82 11.350,80 

VAB LEITE 38.827,02 15.759,91 10.195,55 

DEP LEITE 2.817,50 1.156,67 1.036,80 

VAL LEITE 36.009,52 14.603,25 9.158,75 

DVA LEITE 910,21 496,78 318,98 

RENDA LEITE 35.099,31 14.106,46 8.839,77 

RENDA LEITE UTH/MÊS 2.699,94 667,76 339,99 

 

Na avaliação dos dados da atividade leiteira das três famílias começamos 

pelo item da área. 

Para avaliarmos a atividade leiteira a SAU/LEITE observamos que a 

FamíliaKatzer possui para esta atividade 3,75ha, a família Ferrarini 8,50ha e a 

família Boeira 11,80 ha. A famíliaKatzer possui menos da metade da área da família 

Ferrarini e 3 vezes menos se comparado com aFamíliaBoeira, destinada para a 

atividade leiteira. 

Como a área agricultável da Família Katzer é pequena, houve uma 

priorização da atividade leiteira desde o início das atividades agrícolas na 

propriedade, além de que como é pouca área, houve uma preocupação maior com o 

solo e planejamento das parcelas existentes, além de ter gado cruzado de jersey 

com Holandês que comem um menos, respondem mais produzindo mais leite e são 

vacas mais rústicas. Esta propriedade está com um futuro próximo 

encaminhadopois, possuem a base constituída com o solo fértil, estruturas e 

maquinários,além de boa genética animal melhorada e adaptada ao espaço. Já as 

Famílias Ferrarini e Boeira demoraram uns 3 a 4 anos para começar a produzir leite 

e continuam com problemas de manejos de solo e de rebanho. 

 

PRODUÇÃO TOTAL DE LEITE  
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Na produção total inclui o leite (consumido, vendido, processado, terneiros). A 

famíliaKatzer produziu 47.548 litros/ano, a família Ferrarini 27.959 litros/ano e a 

família Boeira 21.849 litros/ano. Observa-se que mesmo com área útil menor a 

família Katzer produziu quase o dobro do que a família Ferrarini e mais que o dobro 

de leite do que a FamíliaBoeira. 

Isso se deve ao fato de melhor planejamento da área agricultável do lote 

priorizando a atividade leiteira, além disso, a possibilidade de realizar plantios de 

pastagens e manejos de forma correta na hora certa pela disponibilidade de 

maquinários. É identificado as condições férteis do solo onde há uma diferença 

notável que ocorre por dois fatores determinantes,a busca do conhecimento em 

solos e forrageiras e a prática de rotação de culturas entre outras. 

 

VACAS EM LACTAÇÃO 

 

No período de Maio de 2014 à Abril de 2015 foi realizada a média de vacas 

em lactação. A família Katzer teve 9 vacas em média em lactação,a família Ferrarini 

5 vacas em média em lactação e a família Boeira 8 vacas em média em lactação. Se 

compararmos a família Katzer que tem uma área menor para a atividade leiteira, 

esta possui o dobro de vacas em média em lactação que a família Ferrarini e quase 

igual ao número de vacas em lactação da famíliaBoeira que possui 3 vezes mais 

área utilizada para a atividade leiteira que a famíliaKatzer. 

As diferenças ocorrem devido ao planejamento e controle do manejo 

reprodutivo do rebanho e evolução do rebanho, sendo que a família Katzer possui 

caderneta de anotações individual de cada animal, já as demais famílias não 

possuem controle nenhum. 

 

VACAS SECAS  

 

A família Katzer possui apenas 1 vaca seca em média durante o ano, a 

família Ferrarini tem 3 vacas secas em média durante o ano e a famíliaBoeira teve 8 

vacas secas em média durante o período de um ano. Estes dados são de vacas 

secas e não incluem novilhas prenhas e demais animais.  
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Constata-se que a famíliaKatzer possui um bom manejo reprodutivo 

pois,possuíram em média apenas 1 vaca seca durante o ano, já a família Ferrarini 

possuiu durante o ano uma média de 3 vacas secas, aqui constata-se que já existe 

algo que pode ser melhorado, pois possuiu  5 em média em lactação e 3 secas. Na 

famíliaBoeira o resultado foi pior, ainda teve em média no ano 6 vacas secas e 8 

vacas em lactação, menos da metade das vacas sempre estavam secas, apresenta-

se aqui problemas sérios de manejo reprodutivo do rebanho e cuidados com a 

evolução do rebanho. 

 

LITROS VACAS/ DIA 

 

No período de acompanhamento das propriedades, a produção total de leite 

foi dividido pelo número de vaca em lactação. Na famíliaKatzer ficou em 14,47 litros 

vaca /dia/ano, a família Ferrarini em 15,32 litros vaca/dia/ano e a família Boeira 7,48 

litros vaca/dia/ano. 

Observando as UOPs das 3famílias identificamos que a família Katzer e a 

família Ferrarini possuem uma média de alta produção por vaca, comparando com a  

família Boeira que teve a metade da média de litros de leite por vaca ano. 

 

TOTAL UNIDADE ANIMAL  

 

O total de unidade animal (U.A) é todos os animais da propriedade divididos 

por 450 kg que é U.A então a família Katzer teve 13,4 de U.A, a família Ferrarini teve 

11,7 de U.A e a família Boeira teve 20,4 de U.A. 

Observa-se que a família Katzer e a família Ferrarini agora possuem menos 

animais que a famíliaBoeira, aqui se encontra uma parte dos problemas de baixa 

produção de leite e problemas de manejos reprodutivos desta família, pois com 

maior número de vacas que os demais produziu uma quantidade menor de leite 

tendo uma média de produção de leite baixa comparado com os demais, um dos 

fatores de relevância é o fato de ter vacas junto no rebanho que não possuem 

aptidões leiteiras. 

 

PREÇO POR LITRO 

 



 
50 

 

Neste item a família Ferrarini teve uma média de preço no ano de R$ 0,78 

centavos, a família Boeira teve R$ 0,77 centavos o litro de leite comercializado 

quase iguais os valores, mas se compararmos com a FamiliaKatzer que recebeu 

durante o ano em média R$ 0,84 centavos o litro de leite comercializado. Isso se 

deve à dois fatores: primeiro a qualidade do leite CCS9 e CBT10 e segundo a gordura 

do leite, como a família Katzer possui animais cruzados de Jersey com Holandês, 

possui esta vantagem de ter leite com mais gordura e outra vantagem citado pelo 

produtor “o gado é mais rústico”. 

 

PRODUTO BRUTO CONSUMIDO MAIS O COMERCIALIZADO 

 

A família Katzer teve um valor total de R$ 48.026,37 de leite consumido 

somado ao leite comercializado, já a família Ferrarini obteve um total de R$ 

31.930,73 de leite consumido e comercializado pela família, a famíliaBoeira obteve 

um total de R$ 21.546,35 de leite consumido e comercializado pela família. Todos 

estes dados são do período de acompanhamento das UOPs de um ano (Maio de 

2014 à Abril de 2015). 

 

CUSTO INTERMEDIÁRIO LEITE 

 

A família Ferrarini teve um C.I na atividade leiteira de R$ 16.170,82, a família 

Boeira teve um C.I na atividade leiteira de R$ 11.350,80. Já a famíliaKatzer teve um 

C.I na atividade leiteira de R$9.119,35.  

A FamíliaKatzer teve 47.548 litros de leite produção total,este valor dividido 

pelo C.I R$9.119,35 teve como resultado R$0,19 C.I litro. 

A Família Ferrarini teve 27.959 litro de leite produção total, este valor dividido 

pelo C.I R$ 16.170,82 teve como resultado R$ 0,58 C.I litro. 

                                                           
9
CCS= Contagem de Células Somáticas, são células de defesa do organismo da vaca contra agentes 

infecciosos, como causadores de mastite. A mastite por sua vez é uma infecção da glândula 
mamária, causada principalmente por bactérias, fungos e outros organismos. 

10
CBT= Contagem Bacteriana Total. É a contagem de todas as bactérias e coliformes que 

contaminam o leite. 
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FamíliaBoeira teve 21.849 litros de leite produção total de leite, este valor 

dividido pelo C.I R$11.350,80 teve resultado R$ 0,52 C.I litro. 

 

Se compararmos os dados constatamos que as famílias Ferrarini e Boeira 

tiveram no Produto Bruto do leite um custo de 50% sendo C.I que na sua maioria 

são custos com sementes, adubações e horas máquinas para realizar plantios de 

pastagens de inverno e verão. Já a família Katzer teve somente 18% de C.I do 

produto bruto do leite. Estes dados demonstram que há uma eficiência técnica maior 

na atividade leiteira da FamiliaKatzer comparada as famílias Ferrarini e Boeira. 

 

VAB LEITE 

 

O Valor Agregado Bruto do leite é o resultado do produto bruto do leite 

diminuído do Custo Intermediário (C.I )do leite (VAB= PB – CI). 

A família Katzer teve VAB= R$48.026,37 – 9.119,35 = R$38.827,02. A família 

Ferrarini teve VAB = R$ 31.930,73 – 16.170,82 = R$ 15.759,91. A família Boeira 

teve VAB= R$ 21.546,35 – 11.350,80 = R$ 10.195,55 

Aqui fica nítida a eficiência técnica de cada sistema enquanto as famílias 

Ferrarini e Boeira tiveram 50 % de custos na atividade leiteira, a famíliaKatzer teve 

apenas 18% de custos na atividade leiteira. 

VAB FamíliaKatzer = Produziu 47.548 litros de leite x R$0,84 o litro =R$ 

39.940,32 – (C.I) R$ 9.199,35 = R$30.740,97 (VAB)/47.548 litros produzidos = 

R$0,64 VAB por litro de leite. 

VAB FamíliaFerrarini = Produziu 27.959 litros de leite x R$0,78 o 

litro=21.808,02 – (C.I)R$ 16.170,82 = R$5.637,20(VAB)/27.959 litros produzidos =R$ 

0,20 VAB por litro de leite. 

VAB Família Boeira= Produziu 21.849 litro de leite x R$0,77 o litro=R$ 

16.823,73 – (C.I)R$11.350,80 = R$ 5.472,93 (VAB)/21.849 litros produzidos = 

R$0,25 VAB por litro de leite. 

 

DEPRECIAÇÕES LEITE 

 

As depreciações da família Katzer foi de R$ 2.817,50, da família Ferrarini foi 

de R$ 1.156,67 e da família Boeira foi de R$ 1.036,80. Avaliando estes dados 
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percebemos que a famíliaKatzer tem o dobro de depreciações comparadas as 

depreciações das famílias Ferrarini e Boeira, isto se dá pelo fato que a famíliaKatzer 

tem mais máquinas e equipamentos utilizados na atividade leiteira (trator, 

plantadeira, pulverizador, roçadeira, grade, concha) que as famílias Ferrarini e 

Boeira não possuem. As três famílias possuem (triturador, ordenhadeira, resfriador 

granel, tarros). 

 

VAL LEITE POR LITRO 

 

O Valor Agregado Líquido do leite é o VAL= VAB – DEP. A famíliaKatzer teve 

VAL = R$ 38.827,02 – 2.817,50 = R$ 36.009,52. A família Ferrarini teve VAL = R$ 

15.759,91 – 1.156,67 = R$ 14.603,25. A família Boeira VAL= R$ 10.195,55 – 

1.036,80= R$9.158,75 

A VAL Família Katzer:VAB(30.740,97)- DEP(2.817,50) = R$ 27.923,47 

VAL/47.548 litros produzidos=R$ 0,58 VAL por litro de leite. 

A VAL Família Ferrarini:VAB(5.637,20)- DEP(1.156) =R$4.481,20 VAL/27.959 

=R$0,16 VAL por litro de leite. 

A VAL Família Boeira:VAB(5.472,93)– DEP(1.036,80)= R$4.436,13 

VAL/21.849= R$ 0,20 VAL por litro de leite. 

Família Katzer possui R$0,58 de VAL por litro de leite produzido isto porque 

produz bem por ha e por vaca,além de ter um C.I baixo se compararmos com a 

Família Ferrarini que teve somenteR$0,16 de VAL e FamíliaBoeira R$0,20 de VAL 

muito pouco leite produzido por área de SAU e por vaca ,além de ganhar menos no 

preço do leite por motivos de qualidade,gordura e proteína e comercializar menos 

quantidade de leite. 

 

DVA  

 

A Distribuição de Valor Agregado que é formado pelos valores de (impostos, 

salários, arrendamentos, juros de custeios e empréstimos). A famíliaKatzer teve DVA 

= R$ 910,21. A família Ferrarini teve DVA= R$496,78. A famíliaBoeira teve DVA = 

R$318,98 

Estes valores são resultantes somente de comercialização de leite, pois as 

famílias não realizam empréstimos, não arrendam terras e não contratam mão de 



 
53 

 

obra. Estes valores são referentes aos impostos de Fundo Rural que é 2,3 % do 

valor do leite comercializado, então quem comercializou mais leite pagou mais 

imposto, nesse caso, a família Katzer. 

 

RENDA LEITE 

 

A renda é o resultado VAL- DVA. Sendo assim a família Katzer teve Renda = 

R$ 36.009,52 – 910,21= R$35.099,31. A Família Ferrarini teve Renda = 

R$14.603,25 – 496,78= R$ 14.106,46. A famíliaBoeira teve Renda = R$ 9.158,75 – 

318,98= R$ 8.839,77 

Ao compararmos os dados das três famílias, a família Katzer teve 2,5 vezes 

mais renda do leite que a família Ferrarini e quase 4 vezes mais renda no leite que a 

família Boeira, tendo uma grande diferença nos dados. Se compararmos a família 

Ferrarini teve quase o dobro da renda do leite que a família Boeira que possuem 

áreas destinadas a atividade leiteira semelhantes. 

 

RENDA LEITE UTH/MÊS 

 

A família katzer teve R$ 2.706,10 de renda /uth/mês que é os valores 

referentes a renda leite/uth/13 meses que é 12 meses no ano mais o décimo 

terceiro. Logo R$ 35.099,31/1/13 = R$ 2.699,94. 

A família Ferrarini teve R$ 667,76 de renda /uth/mês que é os valores 

referentes a renda do leite/uth/13 .Logo R$ 14.106,46/1,625/13= R$667,76. 

A família Boeira teve R$ 339,99 de renda /uth/mês que é os valores 

referentes a renda do leite/uth/13. Logo R$ 8.839,77/2/13= R$339,99. 

Levamos em consideração a divisão da renda apartir do gerado na 

propriedade em relação aos integrantes da família. 

 

N.R.S NIVEL DE REPRODUÇÃO SOCIAL 

 

Para os economistas fisiocratas, clássicos e marxistas a reprodução social 

 

esteve associada, pelo menos entre os fisiocratas e os clássicos, a uma 
preocupação em discernir um estado estacionário da economia. E é 
interessante notar que a concepção das condições para a manutenção 



 
54 

 

desse estado estacionário mostrou-se bastante problemática, como, por 
exemplo, em Malthus, com sua teoria da população, e em David Ricardo, 
com a sua teoria da tendência à queda da taxa de lucros. Além disso, os 
esquemas de reprodução elaborados pelos economistas fisiocratas e 
clássicos não incorporavam elementos como as mudanças tecnológicas, 
que lhes permitiria uma análise mais acurada da dinâmica dos processos de 
reprodução.(NETO at.al, 2009). 

 

Para os economistas neoclássicos 

 

a reprodução social não se constitui propriamente num problema, porque, 
de acordo com a teoria do valor utilidade, os preços devem refletir a 
escassez relativa dos recursos, o que permite que o mercado se constitua 
num eficiente mecanismo de regulação da economia, assegurando 
automaticamente a sua reprodução (GUERRIEN, 1989). 
 

 

É importante perceber que: 

 

As duas abordagens da reprodução social exposta, embora 
diametralmente opostas quanto aos seus pressupostos, possuem em 
comum o fato de não tratar, de forma explícita e sistemática, dos processos 
de diferenciação social. Para que se possam analisar os processos de 
diferenciação é necessário que se disponha de instrumentos de análise 
econômica que permitam captar as especificidades de cada categoria social 
e dos sistemas de produção que asseguram sua manutenção, permitindo, 
assim, que se possa avaliar toda a diversidade de situações presentes em 
uma dada agricultura (NETO, 2009) 

 
 

Nessa análise podemos nos basear nesse ponto de partida: 

 

É a noção de que uma unidade de produção é reprodutível quando 
fornece uma renda suficiente para que a reprodução social dos agentes 
econômicos dela dependentes seja assegurada. Assim, considera-se que 
há certo patamar de renda, ao qual denominamos “nível de reprodução 
social”, que a unidade de produção deve atingir para que os agentes 
econômicos dela dependentes diretamente se mantenham na mesma 
categoria social (produtores familiares, capitalistas, etc.), ou, no caso de 
uma reprodução “ampliada”, em uma categoria social tendencialmente mais 
capitalizada, o que pode levar a mudanças nas relações de produção (por 
exemplo, o produtor passar de familiar para patronal). Isso significa que o 
nível de reprodução social corresponde a uma renda suficiente para que os 
agentes econômicos em questão não apenas possam sobreviver 
biologicamente, mas também tenham interesse em se manter na unidade de 
produção. (NETO,2009). 

 

Se considerarmos o Nível de Reprodução Social que seria o necessário para 

reprodução social das famílias no campo e isto acontecendo com qualidade de vida 

e estipularmos este valor em um salário mínimo por pessoa integrante da família. 

Teremos na famíliaKatzer R$35.099,31/2 integrante da família/13=R$ 1.349,97 per 
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capita mensal, teria plenas condições de manter a reprodução social mantendo-se 

na pequena propriedade e melhorando a qualidade de vida. 

Na família Ferrarini teremos R$14.106,46/4 integrantes família/13= R$271,27 

não conseguiria se manter se não tivesse outras rendas que possa proporcionar 1 

salário mínimo por pessoa da família, isso se deve a renda baixa na atividade 

Leiteira. 

Na família Boeira teremos R$8.839,77/4/13 = R$ 169,99 é um valor ainda 

menor comparado a família Ferrarini, não conseguiriam se manter se não tivessem 

outra rendas que elevem os valores por pessoa à um salário mínimo para poder 

viabilizar e a manutenção familiar e a  qualidade de vida. 

O fato de afirmar ser um valor baixo é em comparação ao referencial de base 

que é um salário mínimo que atualmente fica em torno de R$788,00 per capita. 

Segundo DUFUMIER (1996) 

a condição para que se possa afirmar que um sistema agrário encontra-se 
em desenvolvimento é necessário a existência de uma acumulação de 
capital em todos os tipos de estabelecimentos rurais de forma que permita a 
melhoria das condições de vida para o conjunto dos agricultores. Contudo, a 
situação mais freqüentemente encontrada nos sistemas agrários é uma 
acumulação de capital desigual e, muitas vezes, contraditória entre as 
unidades de produção. É comum constatar-se sistemas agrários em que 
alguns tipos de unidades de produção estão em processo de capitalização, 
enquanto outros tipos descapitalizam-se, sendo que, muitas vezes, estes 
dois fenômenos estão relacionados”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 
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Com a caracterização das três UOPs ficou claro a necessidade de 

conhecermos cada vez mais as propriedades familiares nas suas especificidades 

chegando aos valores reais e entender como são realizadas as tomadas de 

decisões na família ou as tomadas de decisões individuais.Além de perceber a 

importância de ter minimamente um controle de caderneta até chegar a ter um 

planejamento das atividades na propriedade para possibilitar diminuir riscos e 

aumentar os acertos fazendo com que qualifique as produções e a força de trabalho 

existente na propriedade. 

Primeiramente foi feito levantamento de dados das propriedades o qual foi 

realizado duas vezes e com presença do casal de cada unidade familiar após a 

coleta, foi transferido os dados para as planilhas de cálculos das UOPs.Após 

explicações dos dados do Valor Agregado de cada propriedade e comparações 

entre elas, foi aprofundado os dados da atividade leiteira onde demonstrou as 

diferenças e eficácias técnicas e econômicas entre as UOPs. 

As planilhas, os números e as explicações de cada UOP dizem respeito ao 

planejamento e controle de entradas e saídas das propriedades que são 

importantes.  

A família Katzer conseguiu ter bons resultados técnicos-econômicos pois, 

produzem leite em pouca área 3,75 ha e um boa produtividade de leite por 

vaca,além de ter qualidade pois ganharam R$0,06 e R$0,07 ganhando a mais por 

litro comercializado, comparado as família Ferrarrini e Boeira respectivamente.Além 

disso, a família Katzer consegue ter baixo custo (C.I)por litro apenas R$0,19, sendo 

menos da metade do (C.I) enquanto as demais famílias Ferrarini e Boeira tiveram 

R$0,58 e R$0,52.E comercializaram o litro de leite ha R$0,84, R$0,78 e R$ 0,77 

famílias Katzer, Ferrarini e Boeirarespectivamente. 

Cada uma teve produções distintas o que fez com que tivessem valores 

diferentes, mas se compararmos a produção total e produção comercializada da 

família Katzer podemos identificar que produzir mais por/ha mais por vaca à baixo 

custo foi a combinação perfeita para seus ganhos (renda agrícola)aliado aos 

cuidados com higiene, com os utensílios e estruturas de sala de ordenha e ainda a 

gordura e proteína no leite.  

Onde as demais famílias Ferrarini e Boeira tiveram um custo elevado para 

produzir leite (C.I) e utilização de mais ha de terra para produção, até mais vacas e 

produção mais baixa dá para concluir no trabalho que gastaram mais em pastagens 
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e silagem além de rações e sal mineral os gastos para cuidar de mais animais e com 

menos genética,num solo empobrecido custou muito e rendeu de menos. 

Concluímos no trabalho que não é somente um fator que demostra toda a 

renda e suas eficácias técnicas e econômicas, mas, o conjunto de ações 

desenvolvidas pela família agregando os valores e, que nestes valores para N.R.S 

dividimos por 13 meses e pelo números de pessoas. É interessante ressaltar que 

todas as classes de trabalhadores possuem décimo terceiro nada mais justo e digno 

que os agricultores(as) tem que estudar, anotar, trabalhar, conhecer mercado interno 

e externo,conhecer de solo, planta e animais possam usufruir de mais um salário 

além dos 12 mensais de suas rendas.  

Estes valores sofrem diferenças ainda quando incluso às rendas não 

agrícolas que são bem diferentes, mas, que o trabalho não entrou em méritos se é 

justo ou não trabalhar, apenas avaliou as entradas de recursos financeiros e sugeriu 

que se não tiver outra saída dentro do lote que está M.O vendida seja qualificada 

para ser mais bem remunerada em períodos curtos sem perder de vista a 

propriedade familiar estudada neste trabalho. 

Os resultados obtidos são de acompanhamentos de dados de um ano 

agrícola específico e poderão ser diferentes em outros anos, pois os anos agrícolas 

não são iguais, mas objetivo do trabalho foi ver viabilidade técnica e econômica de 

cada propriedade e compará-las. Isto o trabalho conseguiu demonstrando que cada 

atividade na propriedade é importante no conjunto e que como cada atividade deve 

dar respostas em Produto Bruto, volume para auto sustento ou recursos financeiros, 

que os resultadosrefletem ações na prática diferentes em cada propriedade e as 

condições hoje postas ou encontradas em cada propriedade não são as mesmas.  

Mas, que ser eficiente e ir além, devem ter planejamento da propriedade e 

das atividades,controle de entradas e saídas, solo fértil e maquinários. Isso 

demonstrou que ajuda muito os resultados como ter vacas de aptidão genética para 

produção de leite e cuidado com os custos, gastar pouco são algumas ações 

fundamentais aliada ao trabalho que também teve importante diferença entres as 

unidades. 

Por fim, este trabalho foi de suma importância para meu aprendizado pois 

acrescenta conhecimentose interfere diretamente em minha prática cotidiana. 
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ANEXOS 

 

FAMÍLIA KATZER 

 

2.1.1- Tabela1: MÃO DE OBRA UTH 

NOME PARENTESCO IDADE ESTUDA 
% TEMPO  

DISPONÍVEL  UTH 

OLIMPIO KATZER  Esposo 64  não 100 % 0,50 

IVONE T KATZER  Esposa 65  não 100% 0,50 

    
TOTAL UTH 
FAMILIAR 1,00 

 

2.1.1- Tabela 2: REBANHO ATUAL 

ATIVIDADE LEITEIRA 

REBANHO 
ATUAL UNIDADE QUANTIDADE 

PESO 
UNIT. 

PESO 
TOTAL 

VALOR 
UNIT/CAB 

VALOR 
TOTAL 

VACAS 
LACTAÇÃO ANIMAL 9 450 4050 

                       
3.500,00  

                   
31.500,00  

VACAS SECAS ANIMAL 1 450 450 
                       
3.500,00  

                     
3.500,00  

NOVILHAS ANIMAL 4 340 1360 
                       
3.000,00  

                   
12.000,00  

TERNEIRA ANIMAL 1 150 150 
                          
400,00  

                        
400,00  

TERNEIRO       0   
                                
- 

 
SUB – TOTAL   

 
15   

 
6010   

 
47400,00 

TOTAL PESO 
EM UA 6010      

TOTAL UA (450 
KG) 13,4      

 

2.1.1- Tabela 3: REBANHO ANUAL COMERCIALIZADO:  

COMERCIALIZAÇÃO 
ANIMAIS UNIDADE 

VALOR 
UNITÁRIO 

QUANTIDADE 
COMERCIALIZADA 

VALOR 
COMERCIALIZADO 

VACAS LACTAÇÃO ANIMAL     
                                                    
- 

NOVILHA ANIMAL     
                                                    
- 

TERNEIRA ANIMAL     
                                                    
- 

VACA DESCARTE KG/VIVO 
                                   
3,00  1800 

                                       
5.400,00  
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2.1.1- Tabela 4: PRODUÇÃO DE LEITE: 

PRODUÇÃO LEITE 
  

MÊS 
VOL. 

TERNEIRAS 
VOL. 

PROCESSADO 

VOL. 
CONSUMIDO 

FAMÍLIA 

VOL. 
COMERCI
ALIZADO 

TOTAL DA 
PRODUÇÃO 

PREÇO 
LITRO 

VALOR 
VOL. 

COMER
C. 

VALOR VOL. 
AUTOCONSU

MO 

PB 
(AUTOCONSUMO + 
COMERCIALIZADO) 

MAI/14    30 3769 
                                       
3.799  

                                       
0,94  

                
3.542,86  

                                  
28,20  

                             
3.571,06  

JUNHO     30 4090 
                                       
4.120  

                                       
0,91  

                
3.721,90  

                                  
27,30  

                             
3.749,20  

JULHO     30 4223 
                                       
4.253  

                                       
0,90  

                
3.800,70  

                                  
27,00  

                             
3.827,70  

AGOSTO 120   30 5105 
                                       
5.255  

                                       
0,89  

                
4.543,45  

                                  
26,70  

                             
4.570,15  

SETEMBRO 120   30 4866 
                                       
5.016  

                                       
0,89  

                
4.330,74  

                                  
26,70  

                             
4.357,44  

OUTUBRO 120   30 4456 
                                       
4.606  

                                       
0,90  

                
4.010,40  

                                  
27,00  

                             
4.037,40  

NOVEMBRO 120   30 3515 
                                       
3.665  

                                       
0,83  

                
2.917,45  

                                  
24,90  

                             
2.942,35  

DEZEMBRO     30 3387 
                                       
3.417  

                                       
0,79  

                
2.675,73  

                                  
23,70  

                             
2.699,43  

JAN/15     30 3571 
                                       
3.601  

                                       
0,74  

                
2.642,54  

                                  
22,20  

                             
2.664,74  

FEVEREIRO     30 3057 
                                       
3.087  

                                       
0,73  

                
2.231,61  

                                  
21,90  

                             
2.253,51  

MARÇO     30 3500 
                                       
3.530  

                                       
0,74  

                
2.590,00  

                                  
22,20  

                             
2.612,20  

ABR/15     30 3.169 
                                       
3.199  

                                       
0,81  

                
2.566,89  

                                  
24,30  

                             
2.591,19  

SUB - 
TOTAL 

480 0 360 46.708 
                          

47.548  
  

        
39.574,2

7  

                      
302,10  

                  39.876,37  

     

VALOR 
MÉDIO 
PREÇO DO 
LEITE 0,84    

 

2.1.1- Tabela 5: PROCESSADOS 

 

2.1.2- Tabela 6:PASTAGENS E SILAGEM: 

CONSUMO INTERMEDIÁRIO 

PASTAGEM E SILAGEM 

TERNEIRO KG/VIVO 
                              
100,00  5 

                                           
500,00  

SUB - TOTAL 
      

                            
5.900,00  

PROCESSADOS- ATIVIDADE LEITEIRA 

PRODUTO 
VALOR 
UNITÁRIO 

QUANTIDADE 
COMERCIALIZADA 

VALOR 
COMERCIALIZ
ADO 

QUANTIDADE 
AUTOCONSUMO 

VALOR 
AUTOCONS

UMO 
VALOR 
TOTAL 

CARNE DO 
SISTEMA 
LEITE 

                                    
9,00   

                                         
- 250 

                                 
2.250,00  

                              
2.250,00  

SUB - 
TOTAL 

  0 
                              
- 

                 250 
                       

2.250,00  
                     

2.250,00  
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TIPO 
ÁREA 
(HÁ) CI TOTAL 

USO PELOS 
BOVS LEITE (%) CI NA ATIVIDADE 

AVEIA DE VERÃO 2,00 
                  
1.170,00      90%                             1.053,00  

TRIGO DP E AVEIA E 
AZEVEM 5,0 

                  
3.862,50  

                 
90%                             3.476,25  

POTREIRO 0,5 
                         
6,25      100%                                    6,25  

MILHO 2,00 
                  
2.549,00  90%                             2.294,10  

SUB - TOTAL PASTAGEM E SILAGEM 6.829,60  

 

2.1.1- Tabela 7: SUPLEMENTOS 

SUPLEMENTOS 

TIPO ESPECIFICAÇÃO QTDE (KG) 
CUSTO 

UNITÁRIO CI TOTAL 

USO PELOS 
BOVS LEITE 
(%) 

CI NA 
ATIVIDADE 

MILHO 
MILHO 
QUEBRADO 

                       
1050 CC.I MILHO 

                            
1.267,50  25%   316,88      

RAÇÃO 16% PROTEÍNA 
                       
4.800  

                          
0,89  

                            
4.272,00  100% 

                     
4.272,00  

SAL MINERAL SAL 
                          
100  

                          
2,50  

                               
250,00  100% 

                        
250,00  

SUB - TOTAL SUPLEMENTOS 
                     
4.838,88 

 

2.1.1- Tabela 8:MILHO 

 

2.1.1- Tabela 9: SANIDADE E REPRODUÇÃO 

SANIDADE E REPRODUÇÃO 

TIPO ESPECIFICAÇÃO 

QTDE 
(NO 
ANO) 

CUSTO 
UNITÁRIO 

CI 
TOTAL 

USO PELOS 
BOVS LEITE 
(%) 

CI NA 
ATIVIDADE 

PRODUTOS 
VETERINÁRIOS CARAPATICIDA 1 

                        
80,00  

                                 
80,00  100% 

                          
80,00  

HIGIENE NA 
ORDENHA Q BOA 12 

                          
3,50  

                                 
42,00  100% 

                          
42,00  

MATERIAL LIMPEZA 
GERAL (DESINFETANTE) 5 

                        
50,00  

                               
250,00  100% 

                        
250,00  

INSEMINAÇÃO INSEMINAÇÃO 10 
                        
60,00  

                               
600,00  100% 

                        
600,00  

MILHO 

PRODUTO BRUTO (PB) 

Área  
Produtividade 

(kg/ha) 
Produção 
total (kg) 

Preço 
unitário 
(R$/kg) 

Valor 
produção 

(R$) 

Prod. 
Comercializ

ada (kg) 

Prod. Uso na 
propriedade 

(kg) 

Valor Prod. 
Comercializad

a 

Valor 
Prod. 
Uso 

Prop. 

1,00 4.200 4.200 0,50 2.100,00 2.100 2.100 1.050,00 1.050,00 
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MATERIAL LIMPEZA 
GERAL DETERGENTE 12 

                          
1,50  

                                 
18,00  100% 

                          
18,00  

MATERIAL LIMPEZA 
GERAL ESPONJA 12 

                          
1,50  

                                 
18,00  100% 

                          
18,00  

PRODUTOS 
VETERINÁRIOS VERMIFUGO 2 

                        
40,00  

                                 
80,00  100% 

                          
80,00  

PRODUTOS 
VETERINÁRIOS IBR 10 

                          
4,00  

                                 
40,00  100% 

                          
40,00  

        
                                      
-     

SUB - TOTAL SANIDADE E REPRODUÇÃO 1.128,00  

 

2.1.1- Tabela11: QUADRO RESUMO DO C.I DA ATIVIDADE 

LEITEIRA. 

RESUMO CI ATIVIDADE LEITEIRA 

PASTAGEM E SILAGEM 
                              
6.829,60  

SUPLEMENTOS 
                              
5.155,75 

SANIDADE E REPRODUÇÃO 
                              
1.128,00  

OUTROS 
                                    
24,50  

TOTAL 
                          
13.391,35  

 

 

2.1.2- Tabela 12: MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS 

DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

TIPO/MODELO/ANO 
QUANTIDAD

E 
VALOR 

NOVO (UN) 
VALOR 

RESIDUAL 
VALOR A 

DEPRECIAR 
VIDA  
ÚTIL 

DEPRECIAÇÃO 
ANUAL 

TRATOR VALMET 88 1 
          
50.000,00  

       
10.000,00             40.000,00  25 

                
1.600,00  

ROÇADEIRA 1 
            
6.500,00  

         
1.300,00                5.200,00  15 

                    
346,67  

PLANTADEIRA/2012 KF 1 
          
18.000,00  

         
3.600,00             14.400,00  15 

                    
960,00  

QUEBRADOR DE 
MILHO 1 

            
1.500,00  

            
300,00                1.200,00  15 

                      
80,00  

CONCHA 1 
            
2.500,00  

            
500,00                2.000,00  15 

                    
133,33  

PÉ DE PATO 1 
            
2.500,00  

            
500,00                2.000,00  15 

                    
133,33  

GRADE 1 
            
3.000,00  

            
600,00                2.400,00  15 

                    
160,00  

ORDENHADEIRA 1 
            
2.500,00  

            
500,00                2.000,00  15 

                    
133,33  

RESFRIADOR 
AGRANEL 1 

            
7.000,00  

         
1.400,00                5.600,00  15               373,33  
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RESFRIADOR 
AGRANEL 1 

            
7.000,00  

         
1.400,00                5.600,00  15               373,33  

PLANTADEIRA 1 
          
10.000,00  

         
2.000,00                8.000,00  15  533,33  

PULVERIZADOR 1 
          
10.000,00  

         
2.000,00                8.000,00  15               533,33  

      

TOTAL . 
VALOR 
RESIDUAL             
22.700,00                           -     

    SUB TOTAL            90.800,00           4.986,67  

 

2.1.1- Tabela 13: INSTALAÇÕES 

DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES 

CONSTRUÇÕES  

TIPO/MODELO/ANO QUANTIDADE 
VALOR 

NOVO (UN) 
VALOR 

RESIDUAL 
VALOR A 

DEPRECIAR 
VIDA  
ÚTIL 

DEPRECIAÇÃO 
ANUAL 

GALPÃO / MADEIRA/ 2000 1 
            
8.000,00  

            
800,00  

              
7.200,00  30 

                    
240,00  

GALPÃO MISTO ANTIGA 
CASA1990 1 20.000,00 2.000,00 18.000,00 40 

                   
400,00 

SALA DE ORDENHA 1 
          
15.000,00  

         
1.500,00  

           
13.500,00  40 

                    
337,50  

CASA 1 50.000,00 5.000,00 45.000,00 50 900,00 

    SUB TOTAL 83.700,00             1.927,50  

 

2.1.14-Tabela 14:  Valor Agregado Bruto (VAB): 

PRODUTO BRUTO PB 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 8.400,00 

OUTRAS ATIVIDADES 1.547,50 

PROCESSADOS 129,00 

CRIAÇÕES 1.346,00 

ATIVIDADE LEITEIRA 
       

48.026,37  

SOJA 
         

5.400,00  

MILHO 
         

2.100,00  

TOTAL PRODUTO BRUTO 
       

66.948,87 

  

 

2.1.15- Tabela 15: AUTOCONSUMO 

AUTOCONSUMO JÁ CONTABILIZADO 

ITEM  TOTAL  
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ATIVIDADE LEITEIRA          2.552,10  

CRIAÇÕES          1.346,00  

PROCESSADOS             129,00  

AUTO CONSUMO TOTAL 
LEITE     4.027,10 

OUTRAS ATIVIDADES 
(FEIJÃO,MANDIOCA,BATATA 
DOCE,PRODUTOS DA 
HORTA E POMAR) 1.547,50 

AUTOCONSUMO TOTAL DA UPA 

                                                     5.574,60  

 

2.1.16- Tabela 16: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PRODUTO BRUTO     

ITEM VALOR UNITÁRIO UNIDADE QTDE 
VALOR 
TOTAL 

HS TRATOR E MAQUINÁRIO 
INVERNO 70,00  HS 60 

       
4.200,00  

HS TRATOR E MAQUINÁRIO 
VERÃO 70,00  HS 60 

       
4.200,00  

                                                                PRODUTO BRUTO PS: R$8.400,00 

 

2.1.15- Tabela 17: OUTRAS ATIVIDADES 

PRODUTO BRUTO- OUTRAS ATIVIDADES 

ITEM  UNIDADE  QUANTIDADE  VALOR UNT. TOTAL  

FEIJÃO KG 30          5,00           150,00  

MANDIOCA KG 365          1,50           547,50  

BATATA DOCE KG 50          2,00           100,00  

VERDURAS  MASSOS 300          2,00           600,00  

LEGUMES KG 50          3,00           150,00  

    PRODUTO BRUTOOUTRAS ATIVIDADES R$ 1.547,50 (AUTOCONSUMO) 

 

CONSUMO INTERMEDIÁRIO- OUTRAS ATIVIDADES 

ITEM  
ELEMENTO DE 
DESPESA UNIDADE  QUANTIDADE  VALOR UNT. TOTAL  

FEIJÃO SEMENTE KG 3              5,00  
                    
15,00  

                                  - 

CONSUMO 
INTERMEDIÁRIO ITEM UNIDADE 

VALOR 
UNITÁRIO QTDE 

VALOR 
TOTAL 

DIESEL 6 LTS/H DIESEL  LTS  
                   
2,50  840      2.100,00  

TOTAL C.I:R$       2.100,00 



 
66 

 

SEMENTE 
LEGUMES SEMENTE PCT 10              3,00  

                    
30,00  

VERDURAS 
SEMENTES PCT 30              3,00  

                    
90,00  

MUDAS UVA PÉS PÉS 6              8,00  
                    
48,00  

SUB TOTAL C.I : R$ 183,00 

 

2.1.15- Tabela 18:PROCESSADOS 

PROCESSADOS 

PRODUTO BRUTO      

PRODUTO 
VALOR 
UNITÁRIO 

QUANTIDADE 
COMERCIALIZADA 

VALOR 
COMERCIALIZADO 

QUANTIDADE 
AUTOCONSUMO 

VALOR 
AUTOCONSUMO 

VALOR 
TOTAL 

MANTEIGA                15,00                                 - 5                  75,00  
          
75,00  

NATA                  4,50                                 - 12                  54,00  
          
54,00  

TOTAL                              -                  129,00         129,00  

 

2.1.15- Tabela 19:CRIAÇÕES 

REBANHO ATUAL UNIDADE QTDE PESO UNIT. PESO TOTAL 

GALINHA UNIDADE 30 3 90 

PORCO UNIDADE 1 100 100 

SUB TOTAL:  31 CB   PESO TOTAL:   190 KG 

  

PROCESSADOS RESULTANTE DAS CRIAÇÕES 

PRODUTO 
VALOR 
UNITÁRIO 

QUANTIDADE 
COMERCIALIZADA 

VALOR 
COMERCIALIZADO 

QUANTIDADE 
AUTOCONSUMO 

VALOR 
AUTOCONSUMO 

VALOR 
TOTAL 

CARNE PORCO 
                     
8,00                               - 120                960,00  

          
960,00  

CARNE GALINHA 
                     
7,00                               - 50                350,00  

          
350,00  

OVOS (DZ) 
                     
3,00                               - 12                   36,00  

            
36,00  

SUB - TOTAL                            -               1.346,00  
      

1.346,00  

 

2.1.15- Tabela 20: SUPLEMENTOS/CRIAÇÕES 

SUPLEMENTOS- Utilizado para criações 



 
67 

 

2.1.15- Tabela 21: SOJA 

SOJA 
PRODUTO 
BRUTO (PB)        

Área  
Produtividade 

(kg/ha) 
Produção 
total (kg) 

Preço 
unitário 
(R$/kg) 

Valor 
produção 

(R$) 

Prod. 
Comerciali
zada (kg) 

Prod. 
Uso na 
proprie
dade 
(kg) 

Valor Prod. 
Comercializada 

2,00 2.700 5.400 1,00 5.400,00 5.400 0 5.400,00 

 

ITINERÁRIO TÉCNICO 

PLANTIO 
tipo 

itens de 
custo 

unidade quantidade 
valor 

unitário 
(R$) 

Valor/ha  
Valor 
total 

SEMENTE 
SEMENTE TRATADA SEMENTE KG 40,0 2,80 112,00 224,00 

            

ADUBO 05-20-20 ADUBO SC 5,0 70,00 350,00 700,00 

HERBICIDA ROUNDAP ROUNDAP LTS 2,0 15,00 30,00 60,00 

FUNGICIDA OPERA E SCHER MAX FUNGICIDA LTS 2,0 100,00 200,00 400,00 

INSETICIDA PREMIO E CIPER INSETICIDA LTS 2,0 80,00 160,00 320,00 

PLANTIO PLANTIO DIESEL LTS 6,0 2,50 15,00 30,00 

            0,00 0,00 

sub-total plantio           867,00 1734,00 

MANEJO 
tipo 

itens de 
custo 

unidade quantidade 
valor 

unitário 
(R$) 

Valor/ha  
Valor 
total 

APLICAÇÃO DE 
FUNGIDA E 
HERBICIDA APLIC HERB E FUNG DIESEL LTS 5,0 2,50 12,50 25,00 

 APLICAÇÃO DE FUNG DIESEL LTS 5,0 2,50 12,50 25,00 

APLICAÇÃO DE 
FUNGICIDA E 
INSETICIDA 

 APLICAÇÃO DE 
FUNGICIDA E 
INSETIVCIDA DIESEL LTS 5,0 2,50 12,50 25,00 

APLICAÇÃO DE 
FUNGICIDA E 
INSETICIDA DIESEL LTS 5,0 2,50 12,50 25,00 

APLICAÇÃO 
HERBICIDA  APLICAÇÃO HERBIC. DIESEL LTS 5,0 2,50 12,50 25,00 

Total manejo           62,50 125,00 

COLHEITA 
tipo 

itens de 
custo 

unidade quantidade 
valor 

unitário 
Valor/ha  

Valor 
total 

Tipo Especificação Qtde (kg) 
Custo 

Unitário CI Total 
Uso pelos 
Bovs Leite (%) CI na atividade 

Milho Próprio 
                 
1.050  C.I Milho  

         
1.267,50  25%       316,88  

Sub - total suplementos       316,88  
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(R$) 

TERCEIRIZAÇÃO 
COLHEITA E TRANSP 
10 % 

COLHEITA E 
TRANSP HA 1,0 270,00 270,00 540,00 

Total colheita           270,00 540,00 

TOTAL          TOTAL 1199,5 2399,0 
 

2.1.15- Tabela 22: MILHO 

MILHO 
PRODUTO BRUTO (PB) 

ÁREA  
PRODUTIVID
ADE (KG/HA) 

PROD
UÇÃO 
TOTAL 

(KG) 

PREÇO 
UNITÁRIO 
(R$/KG) 

VALOR 
PRODUÇÃO 

(R$) 

PROD. 
COMERCI
ALIZADA 

(KG) 

PROD. 
USO NA 

PROPRIE
DADE 
(KG) 

VALOR 
PROD. 

COMERCI
ALIZADA 

VALOR 
PROD. 
USO 

PROP. 

1,00 4.200 4.200 0,50 2.100,00 2.100 2.100 2.100,00 1.050,00 

 

ITINERÁRIO TÉCNICO MILHO 

PLANTIO 
TIPO ITENS DE CUSTO UNIDADE QUANTIDADE 

VALOR 
UNITÁRI
O (R$) 

VALOR
/HA  

VALOR 
TOTAL 

SEMENTE 
SEMENTE SEMENTE KG 20,0 7,00 140,00 140,00 

          0,00 0,00 

ADUBO 5-20-20 ADUBO SC 6,0 70,00 420,00 420,00 

TRAT 
SEMENTE  

TRAT DE 
SEMENTE CIPER-TOP LINE LTS 1,0 85,00 85,00 85,00 

PLANTIO PLANTIO DIESEL LTS 6,0 2,50 15,00 15,00 

URÉIA URÉIA URÉIA SC 3,0 75,00 225,00 225,00 

INSETICIDA     LTS 1,0 100,00 100,00 100,00 

SUB-TOTAL 
PLANTIO           985,00 985,00 

 

MANEJO 
TIPO ITENS DE CUSTO UNIDADE QUANTIDADE 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALO
R/HA  

VALOR 
TOTAL 

APLIC DE 
INSETICIDA     

LTS 
DIESEL 5,0 2,50 12,50 12,50 

SUB-TOTAL 
MANEJO           12,50 12,50 

 

COLHEITA 
TIPO ITENS DE CUSTO UNIDADE QUANTIDADE 

VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR
/HA  

VALOR 
TOTAL 

COLHEITA 
E TRANSP         270,00 270,00 270,00 

SUB-TOTAL 
COLHEITA         

  
270,00 270,00 

TOTAL          TOTAL 1267,5 1267,5 

          

CI ATIVIDADE 
– 

COMERCIALIZ 633,75 633,75 
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ADO 

 

2.1.15- Tabela 23: VAB 

VALOR AGREGADO 
BRUTO VAB   

VAB =PB - CI   

ATIVIDADE LEITEIRA PB CI VAB 

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS 8.400,00 

      
2.100,00  

6.300,00 

OUTRAS ATIVIDADES 1.547,50 
         

135,00  
1.412,50 

PROCESSADOS 129,00 0 129,00 

CRIAÇÕES 1.346,00 
         

380,25  
965,75 

ATIVIDADE LEITEIRA 48.026,37 
      

9.119,35  
38.907,02 

SOJA 5.400,00  2.399,00 3.001,00 

MILHO 2.100,00 
         

633,75  
1.466,25 

VAB TOTAL  
52.181,52 

 

 

2.1.15- Tabela 24: AUTOCONSUMO 

AUTOCONSUMO 

ITEM  TOTAL  

ATIVIDADE LEITEIRA          2.552,10  

CRIAÇÕES          1.346,00  

PROCESSADOS             129,00  

TOTAL P.B AUTO CONSUMO 
LEITE 4.027,10 

AUTO CONSUMO- 
OUTRASATIVIDADES 
(MANDIOCA,BATATA 
DOCE,PRODUTOS DE HORTA E 
POMAR) 1.547,50 

AUTOCONSUMO TOTAL DA UPA                       5.574,60 

 

2.1.15- Tabela 25: VALE RESUMO  RENDA AGRÍCOLA. 
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VALOR AGREGADO 
LÍQUIDO VAL   

VAL =VAB - DEP   

ATIVIDADE VAB DEP VAL 

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS 6.300,00 

       
948,67  

5.351,33 

OUTRAS ATIVIDADES 1.412,50 
       

241,55  
1.170,95 

PROCESSADOS 129,00 
                 
- 

129,00 

CRIAÇÕES 965,75 
       

508,71  
457,04 

ATIVIDADE LEITEIRA 38.907,02 
    

2.817,50  
36.089,52 

SOJA 3.001,00 
       

1.182,88 
1.818,12 

MILHO 1.466,25 
    

1.214,88  
251,37 

VAL TOTAL  
45.267,34 

 

PRODUTO BRUTO PB CI VAB DEP VAL DVA 
RENDA 

AGRÍCOLA 

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS       8.400,00     2.100,00  

         
6.300,00         948,67 

        
5.351,33               - 

                    
5.351,33  

OUTRAS 
ATIVIDADES       1.547,50        135,00  

         
1.412,50         241,55  

        
1.170,95                -     1.170,95                 

PROCESSADOS          129,00                - 
            

129,00                 - 
            

129,00                - 
                       

129,00  

CRIAÇÕES       1.346,00        380,25  
            

965,75         508,71  
            

457,04               - 
                       

457,04 

ATIVIDADE 
LEITEIRA     48.026,37     9.119,35  

      
38.907,02      2.817,50 

      
36.089,52         910,21  

                 
35.179,31  

SOJA       5.400,00  2.399,00  
         

3.001,00  
       

1.182,88  
        

1.818,13         124,20  1.693,93  

MILHO       2.100,00        633,75  
         

1.466,25      1.214,88 
            

251,38          48,30  
                       

203,07 

TOTAL  
         
66.948,87  

    
14.767,35 

      
52.181,52  

        
6.914,17 

     
45.267,35  

       
1.082,71  

                  
44.184,64 

 

2.1.15- Tabela 26: RENDA TOTAL 

RENDA TOTAL RT 

RT = RA + OUTRAS RENDAS 

ITEM VALOR 

RENDA AGRÍCOLA 44.184,63 

OUTRAS RENDAS 20.488,00 

RENDA TOTAL DA FAMÍLIA 64.672,63 
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2.1.15- Tabela 27: MÃO DE OBRA 

MÃO DE OBRA FAMILIAR 

UTH 1,00 

TOTAL DE DIAS/MÊS DISPONIVEL 22,00 

 

CÁLCULO DE DIAS MÊS/ATIVIDADE  

ATIVIDADE  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS 0,63 0,00 1,25 1,25 2,50 2,50 0,00 2,50 1,25 1,25 1,25 0,63 15,00 

OUTRAS ATIVIDADES 3,75 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 3,75 3,75 3,75 35,00 

PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CRIAÇÕES 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 15,00 

ATIVIDADE LEITEIRA 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 90,00 

PASTAGEM ANUAL 
VERÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 1,00 0,50 1,75 

PASTAGEM ANUAL DE 
INVERNO 0,00 0,00 0,88 0,38 0,50 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,75 

PASTAGEM PERENE 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,13 

SILAGENS 0,25 2,25 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 

SOJA 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,25 0,75 1,75 

MILHO 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 2,00 0,25 2,63 

TOTAL DIAS/MÊS 13,38 13,81 13,63 14,13 14,25 13,75 12,25 13,75 12,94 14,25 17,00 14,63  

 

Família Ferrarini 

2.2.1- Tabela 1: UTH 

COMPOSIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DA UNIDADE PRODUTIVA 
 

NOME PARENTESCO IDADE ESTUDA 
% TEMPO  

DISPONÍVEL   UTH 

ILDO FERRARINI   56 NÃO 75,0 0,75 

ALVANIR R . 
CUNHA   43 NÃO 100,0 0,75 

FELIPE DA 
CUNHA F   17 SIM 20,00 0,13 

KAISE DA CUNHA 
F   6 SIM 0 0,00 

UTH DA FAMÍLIA 1,63 

 

2.2.2- Tabela 2: REBANHO ATUAL 

REBANHO ATUAL UNIDADE QUANTIDADE 
PESO 
UNIT. PESO TOTAL 

VALOR 
UNIT/CAB VALOR TOTAL 

VACAS LACTAÇÃO ANIMAL 5 450 2250                                           
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3.500,00  17.500,00  

VACAS SECAS ANIMAL 3 450 1350 3.500,00  10.500,00  

NOVILHAS ANIMAL 3 350 1050 
                       
3.000,00  

                     
9.000,00  

TERNEIRA ANIMAL 6 100 600 
                          
400,00  

                     
2.400,00  

TERNEIRO       0   
                                
- 

TOTAL   17   5250   39.400,00 

 

2.2.3-Tabela 3: COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS 

COMERCIALIZAÇÃO 
ANIMAIS UNIDADE 

VALOR 
UNITÁRIO 

QUANTIDADE 
COMERCIALIZADA VALOR COMERCIALIZADO 

VACAS LACTAÇÃO ANIMAL     
                                                    
- 

NOVILHA ANIMAL     
                                                    
- 

TERNEIRA ANIMAL     
                                                    
- 

VACA DESCARTE KG/VIVO 
                          
2.500,00  3 

                                       
7.500,00  

TERNEIRO KG/VIVO 
                              
100,00  3 

                                           
300,00  

TOTAL                                   7.800,00  

 

2.2.4- Tabela 4: LEITE 

PRODUÇÃO LEITE 
  

MÊS 

VOL. 
TERNEIRA

S 

VOL. 
PROCES

SADO 

VOL. 
CONS
UMIDO 
FAMÍLI

A 

VOL. 
COMERCI
ALIZADO 

TOTAL 
DA 

PRODUÇ
ÃO 

PREÇO 
LITRO 

VALOR 
VOL. 

COMERC. 

VALOR 
VOL. 

AUTOC
ONSUM

O 

PB 
(AUTOCO
NSUMO + 
COMERCI
ALIZADO) 

HORAS 
TRABAL

HO 
FAMILIA

R 
(H/MÊS) 

MAI/14 120   30 2778 
                                       
2.808  

                                       
0,90  

                
2.500,20  

                                  
27,00  

                             
2.527,20  60 

JUN 120   30 2760 
                                       
2.790  

                                       
0,90  

                
2.484,00  

                                  
27,00  

                             
2.511,00  60 

JUL 120   30 2700 
                                       
2.730  

                                       
0,86  

                
2.322,00  

                                  
25,80  

                             
2.347,80  60 

AGO 240   30 2900 
                                       
3.170  

                                       
0,81  

                
2.349,00  

                                  
24,30  

                             
2.373,30  60 

SET 240   30 3700 
                                       
3.970  

                                       
0,84  

                
3.108,00  

                                  
25,20  

                             
3.133,20  60 

OUT 240   30 2543 
                                       
2.813  

                                       
0,83  

                
2.110,69  

                                  
24,90  

                             
2.135,59  60 

NOV     30 1827 
                                       
1.857  

                                       
0,78  

                
1.425,06  

                                  
23,40  

                             
1.448,46  60 

DEZ     30 1929 
                                       
1.959  

                                       
0,72  

                
1.388,88  

                                  
21,60  

                             
1.410,48  60 

JAN/15     30 2000                                                                                                                                                              60 
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2.030  0,68  1.360,00  20,40  1.380,40  

FEV     30 1200 
                                       
1.230  

                                       
0,65  

                    
780,00  

                                  
19,50  

                                 
799,50  60 

MAR     30 1500 
                                       
1.530  

                                       
0,66  

                    
990,00  

                                  
19,80  

                             
1.009,80  60 

ABR/15     30 1042 
                                       
1.072  

                                       
0,75  

                    
781,50  

                                  
22,50  

                                 
804,00  60 

SUB - 
TOTAL 

1080 0 360 26879 
                          

27.959  
  

        
21.599,33  

                      
281,40  

                  
21.880,73  

720 

 

 

2.2.5- Tabela 5: PROCESSADOS 

 

                                                                                   PROCESSADOS 

PRODUTO 
VALOR 
UNITÁRIO 

QUANTIDADE 
COMERCIALIZ
ADA 

VALOR 
COMERCIALIZADO 

QUANTIDADE 
AUTOCONSU
MO 

VALOR 
AUTOCONSUM
O 

VALOR 
TOTAL 

CARNE DO SISTEMA 
LEITE 

                                      
9,00     250 

                                                
2.250,00  

TOTAL     250 
                                  

2.250,00  
2.250,00                      

 

2.2.6- Tabela 6: C.I PASTAGEM E SILAGEM 

CONSUMO INTERMEDIÁRIO 
                                                                   PASTAGEM E SILAGEM 

TIPO 
ÁREA 
(HÁ) CI TOTAL 

USO PELOS 
BOVS LEITE (%) CI NA ATIVIDADE 

AVEIA DE VERÃO 4,00                   1.660,00  100%                             1.660,00  

TRIGO DP E AVEIA E AZEVEM 9,00                   5.625,00  100%                             5.625,00  

POTREIRO 1,00                              - 100%                                       - 

BRACHIÁRIA 1,00                      280,00                     90 %                                252,00                

MILHO 2,00                   1.920,00  90%                             1.728,00  

 TOTAL PASTAGEM E SILAGEM                             9.265,00 

 

2.2.7- Tabela7: SUPLEMENTOS 

 

                                                                            SUPLEMENTOS 

TIPO ESPECIFICAÇÃO QTDE (KG) 
CUSTO 

UNITÁRIO CI TOTAL 

USO 
PELOS 
BOVS 
LEITE 
(%) CI NA ATIVIDADE 

MILHO MILHO 
                       
1.800   0,50 

                            
2.760,00  16,66%                      459,82 

Valor médio preço do leite 0,78 
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RAÇÃO/ LAPA RAÇÃO 16 % 
                       
5.040  

                          
0,80  

                            
4.032,00  100%                      4.032,00  

SAL MINERAL MEGA SAL BLOC 
                          
240  

                          
3,00  

                               
720,00  100%                         720,00  

TOTAL SUPLEMENTOS                      5.211,60 

 

2.2.8- Tabela 8: SANIDADE E REPRODUÇÂO 

 

                                                                  SANIDADEE  REPRODUÇÃO 

TIPO ESPECIFICAÇÃO 
QTDE (NO 
ANO) 

CUSTO 
UNITÁRIO CI TOTAL 

USO 
PELOS 
BOVS 
LEITE 
(%) 

CI NA 
ATIVIDADE 

PRODUTOS 
VETERINÁRIOS CARAPATICIDA 2 

                        
80,00  

                               
160,00  100% 

                        
160,00  

HIGIENE NA 
ORDENHA Q BOA 4 

                          
3,50  

                                 
14,00  100% 

                          
14,00  

MATERIAL LIMPEZA 
GERAL MAT LIMPEZA 3 

                        
70,00  

                               
210,00  100% 

                        
210,00  

INSEMINAÇÃO INSEMINAÇÃO 10 
                        
50,00  

                               
500,00  100% 

                        
500,00  

MATERIAL LIMPEZA 
GERAL DETERGENTE 12 

                          
1,50  

                                 
18,00  100% 

                          
18,00  

MATERIAL LIMPEZA 
GERAL ESPONJA 12 

                          
1,50  

                                 
18,00  100% 

                          
18,00  

PRODUTOS 
VETERINÁRIOS VERMIFUGO/RIPERCOL 2 

                        
50,00  

                               
100,00  100% 

                        
100,00  

PRODUTOS 
VETERINÁRIOS IBR 11 

                          
4,00  

                                 
44,00  100% 

                          
44,00  

 TOTAL SANIDADE E REPRODUÇÃO 
                     
1.064,00  

 

2.2.9- Tabela 9: OUTROS 

                                                                             OUTROS 

TIPO ESPECIFICAÇÃO 
QTDE (NO 
ANO) 

CUSTO 
UNITÁRIO CI TOTAL 

USO 
PELOS 
BOVS 
LEITE 
(%) CI NA ATIVIDADE 

ENERGIA 
ELÉTRICA ENERGIA 1200 

                          
0,35  

                               
420,00  100% 

                        
420,00  

FIO P CERCA FIO ELETRICO 3 
                        
70,00  

                               
210,00  100% 

                        
210,00  

TOTALOUTROS 
                        
630,00  

 

2.2.10- Tabela 10: C.I ATIVIDADE LEITEIRA 

                      RESUMOCI  ATIVIDADE LEITEIRA 

PASTAGEM E SILAGEM                               
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9.265,00 

SUPLEMENTOS 5.211,82 

SANIDADE E REPRODUÇÃO 
                              
1.064,00  

OUTROS 
                                  
630,00  

PROCESSADOS 
                                           
- 

TOTAL 
                            
16.170,82 

 

2.2.11- Tabela 11: DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS 

DEPRECIAÇÃODE  MÁQUINAS  E  EQUIPAMENTOS 

TIPO/MODELO/ANO QUANTIDADE 
VALOR 

NOVO (UN) 
VALOR 

RESIDUAL 
VALOR A 

DEPRECIAR 
VIDA  
ÚTIL 

DEPRECIAÇÃO 
ANUAL 

RESFRIADOR AGRANEL 1 
            
6.200,00  

         
1.240,00       4.960,00  15 

                    
330,67  

ORDENHADEIRA 1 
            
3.200,00  

            
640,00                2.560,00  15 

                    
170,67  

TRITURADOR  1 
            
2.000,00  

            
400,00                1.600,00  15 

                    
106,67  

    SUB TOTAL               9.120,00               608,00  

 

2.2.12- Tabela 12: INSTALAÇÕES 

DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

TIPO/MODELO/ANO 
QUANTIDA

DE 
VALOR 

NOVO (UN) 

VALOR 
RESIDUA

L 

VALOR A 
DEPRECIA

R 
VIDA  
ÚTIL 

DEPRECIAÇ
ÃO ANUAL 

CASA/MATERIAL 1 
          
60.000,00  

         
6.000,00  

                            
54.000,00 50 

                             
1.080,00 

SALA DE ORDENHA 1 
            
5.000,00  

            
500,00  

              
4.500,00  50 

                      
90,00  

GALPÃO 1 
            
6.000,00  

         
1.200,00  

              
4.800,00  30 

                    
160,00  

    SUB TOTAL 
              

63.300,00   
            

1.330,00 

 

2.2.13- Tabela 13: PRODUTO BRUTO 

  

PRODUTO BRUTO PB 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0 

OUTRAS ATIVIDADES 1.910,00 

PROCESSADOS 144,00 

CRIAÇÕES 1.644,00 

ATIVIDADE LEITEIRA        31.930,73  
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SOJA          7.200,00  

MILHO          4.000,00  

TOTAL         46.828,73  

AUTOCONSUMO TOTAL DA UPA          5.869,40  

 

2.2.14- Tabela 14: VALOR AGREGADO BRUTO (VAB)  

VALOR AGREGADO BRUTO:     VAB VAB =PB - CI 

ATIVIDADE LEITEIRA PB CI VAB 

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS  

                   
- 

 

OUTRAS ATIVIDADES 1.910,00 
         

175,00  
1.735,00 

PROCESSADOS 144,00 0 144,00 

CRIAÇÕES 1.644,00 
         

279,80  
1.364,20 

ATIVIDADE LEITEIRA 31.930,73 
   

16.170,82  
15.759,91 

SOJA 7.200,00 
      

2.586,00  
4.614,00 

MILHO 4.000,00 
      

2.760,00  
1.240,00 

VAB TOTAL  
24.857,11 

 

2.2.15- Tabela 15: OUTRASATIVIDADES  

                                            OUTRAS ATIVIDADES 

PRODUTO BRUTO    

ITEM  UNIDADE  QUANTIDADE  
VALOR 

UNT. TOTAL  

FEIJÃO KG 80          5,00           400,00  

MANDIOCA KG 300          1,50           450,00  

BATATA DOCE KG 80          2,00           160,00  

VERDURAS  MASSOS 300          2,00           600,00  

LEGUMES KG 100          3,00           300,00  

TOTAL          1.910,00  

                                                    CONSUMOINTERMEDIÁRIO 

ITEM  
ELEMENTO 
DE DESPESA UNIDADE  QUANTIDADE  

VALOR 
UNT. TOTAL  

FEIJÃO 

SEMENTE KG 5              5,00  
                    
25,00  

ADUBO KG 30              1,00  
                    
30,00  

        
                          
- 

SEMENTE 
LEGUMES SEMENTE PCT 20              3,00  

                    
60,00  
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2.2.1

6- 

Tabe

la 

16: 

PROCESSADOS:  

                                                                      PROCESSADOS 

PRODUTO BRUTO      

PRODUTO 
VALOR 
UNITÁRIO 

QUANTIDADE 
COMERCIALIZADA 

VALOR 
COMERCIALIZADO 

QUANTIDADE 
AUTOCONSUMO 

VALOR 
AUTOCONSUMO 

VALOR 
TOTAL 

MANTEIGA 
                 
8,00                                 - 12                  96,00  

          
96,00  

NATA 
                 
4,00                                 - 12                  48,00  

          
48,00  

TOTAL                              -                  144,00  
       

144,00  

 

2.2.17- Tabela 17:CRIAÇÕES 

                                                       CRIAÇÕES 

REBANHO 
ATUAL UNIDADE QTDE PESO UNIT. PESO TOTAL 

GALINHA UNIDADE 40 3 120 

PORCO UNIDADE 1 100 100 

TOTAL   41   220 

 

2.2.18- Tabela 18: PROCESSADOS CRIAÇÕES 

                                                     PROCESSADOSDE  CRIAÇÕES 

Produto 
Valor 
unitário 

Quantidade 
comercializada 

Valor 
comercializado 

Quantidade 
autoconsumo 

Valor 
autoconsumo 

Carne boi     -                            - 

VERDURAS 

SEMENTES PCT 20              3,00  
                    
60,00  

        
                          
- 

        
                          
- 

                                                                                      TOTALC.I 
                 
175,00  

COMERCIALIZAÇÃO 
ANIMAIS UNIDADE QTDE 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
COMERCIALIZADO 

BOI TRAÇÃO ANIMAL                                - 

BOIS KG VIVO                                - 

VACA KG VIVO                                - 

PORCO KG VIVO                                - 

GALINHA KG VIVO 20 
                       
9,00                    180,00  

TOTAL                   180,00  
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Carne porco 
                     
8,00    

                           
- 120                960,00  

Carne galinha 
                     
6,00    

                           
- 30                180,00  

Salame     
                           
-                            - 

Lã     
                           
-                            - 

Ovos (dz) 
                     
3,00  60 

                  
180,00  48                144,00  

Total 
                  

180,00  
              1.284,00  

 

2.2.19- Tabela 19: SUPLEMENTOS 

                                                                  SUPLEMENTOS 

TIPO ESPECIFICAÇÃO QTDE (KG) 
CUSTO 

UNITÁRIO CI TOTAL 

USO PELOS 
BOVS LEITE 
(%) 

CI NA 
ATIVIDADE 

MILHO PRÓPRIO            1000 C.I MILHO          2.760,00  9,25%    255,30  

TOTAL SUPLEMENTOS    255,30 

 

2.2.20- Tabela 20: AUTOCONSUMO 

AUTOCONSUMO JÁ CONTABILIZADO 
   

ITEM  TOTAL  

ATIVIDADE LEITEIRA          2.531,40  

CRIAÇÕES          1.284,00  

PROCESSADOS             144,00  

TOTAL       3.959,40  

AUTOCONSUMO TOTAL DA UPA 

                                                                 5.869,40  

 

2.2.21- Tabela 21: PRODUTO BRUTO ATIVIDADE LEITEIRA 

                              RESUMO PB ATIV LEITEIRA 

LEITE COMERCIALIZADO                             21.599,33  

AUTOCONSUMO (LEITE E PROCESSADO)                               2.531,40  

LEITE PROCESSADO VENDIDO                                            - 

COMERCIALIZAÇÃO ANIMAIS                               7.800,00  

GANHO PESO DOS ANIMAIS, MATRIZES E 
REPRODUTORES . - 

TOTAL                             31.930,73  
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2.2.22- Tabela 22: SOJA 

SOJA 

ÁREA  
PRODUTIVIDAD

E (KG/HA) 
PRODUÇÃO 
TOTAL (KG) 

PREÇO 
UNITÁRI

O 
(R$/KG) 

VALOR 
PRODUÇÃO 

(R$) 

PROD. 
COMERCIA

LIZADA 
(KG) 

PROD. USO 
NA 

PROPRIEDA
DE (KG) 

VALOR PROD. 
COMERCIALIZA

DA 

3,00 2.400 7.200 1,00 7.200,00 7.200 0 7.200,00 

ITINERÁRIO TÉCNICO 

PLANTIO 
TIPO 

ITENS DE 
CUSTO 

UNIDAD
E 

QUANTIDAD
E 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VALOR/HA  VALOR TOTAL 

SEMENTE 
SEMENTE 
TRATADA HS MAQUINA HS 40,0 2,80 112,00 336,00 

ADUBO 05-20-20   LTS 2,0 15,00 30,00 90,00 

SECANTE ROUNDAP HS MAQUINA HS 1,0 40,00 40,00 120,00 

PLANTIO PLANTIO HS MAQUINA HS 1,0 70,00 70,00 210,00 

INSETICIDA 
CIPERMETRI
NA /OUTROS 

CIPER E 
OUTROS LTS 1,0 80,00 80,00 240,00 

FUNGICIDA OPERA OPERA LTS 1,5 100,00 150,00 450,00 

TOTAL PLANTIO           482,00 1446,00 

MANEJO 
TIPO 

ITENS DE 
CUSTO 

UNIDAD
E 

QUANTIDAD
E 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VALOR/HA  VALOR TOTAL 

DESSECAÇÃO DESSECÃO HS MAQUINA HS 1,0 35,00 35,00 105,00 

PULVERIZAÇÃO 
INSET. E FUNG. 

PULV INSET 
E FUNG HS MAQUINA HS 3,0 35,00 105,00 315,00 

TOTAL MANEJO           140,00 420,00 

COLHEITA 
TIPO 

ITENS DE 
CUSTO 

UNIDAD
E 

QUANTIDAD
E 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VALOR/HA  VALOR TOTAL 

TERCEIRIZAÇÃ
O 

COLHEITA E 
TRANSP 4 
SC HA 

COLHEITA E 
TRANSP HA 1,0 240,00 240,00 720,00 

TOTALCOLHEIT
A         

  
240,00 720,00 

TOTAL          TOTAL 862,00 2586,00 

 

2.2.23- Tabela 23: MILHO 

 

MILHO 

ÁREA  
PRODUTIVIDA

DE (KG/HA) 
PRODUÇÃO 
TOTAL (KG) 

PREÇO 
UNITÁRI

O 
(R$/KG) 

VALOR 
PRODUÇÃO 

(R$) 

PROD. 
COMERCIA

LIZADA 
(KG) 

PROD. USO 
NA 

PROPRIEDAD
E (KG) 

VALOR 
PROD. 

COMERCI
ALIZADA 

3,00 3.600 10.800 0,50 5.400,00 8.000 2.800 4.000,00 

ITINERÁRIO TÉCNICO 

PLANTIO 
TIPO 

ITENS DE 
CUSTO 

UNIDAD
E 

QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR/HA  
VALOR 
TOTAL 

GLOBE GLOBE HS MAQUINA HS 1,0 50,00 50,00 150,00 
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P.M 

SEMENTE 
SEMENTE- 
HIBRIDA SEMENTE KG 20,0 7,00 140,00 420,00 

ADUBO  5-20-20 ADUBO KG 5,0 70,00 350,00 1050,00 

PLANTIO 
PLANTIO- 
PARTICULAR HS MAQUINA HS 1,0 50,00 50,00 150,00 

URÉIA URÉIA URÉIA KG 2,0 75,00 150,00 450,00 

TRAT SEMENTE TOP LINE TOP LINE LTS 1,0 30,00 30,00 90,00 

TOTAL PLANTIO           770,00 2310,00 

MANEJO 
TIPO 

ITENS DE 
CUSTO 

UNIDAD
E 

QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR/HA  
VALOR 
TOTAL 

APLICAÇÃODE 
URINA DE VACA 

PCONTROLE 
LAGARTA 
CARTUCHO E 
FONTE DE 
NITROGÊNIO 

MÃO DE 
OBRA FAM       0,00 0,00 

TOTAL MANEJO           0,00 0,00 

COLHEITA 
TIPO 

ITENS DE 
CUSTO 

UNIDAD
E 

QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR/HA  
VALOR 
TOTAL 

COLHEITA E 
TRANSP 

TERCEIRIZAÇ
ÃO HA HA 1,0 150,00 150,00 450,00 

TOTAL 
COLHEITA         

  
150,00 450,00 

TOTALC.I 
MILHO         TOTAL 920,00 2.760,00 

 

2.2.24- Tabela 24: VAL 

 

VALOR AGREGADO LÍQUIDOVAL 
VAL =VAB – DEP 

ATIVIDADE VAB DEP VAL 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00                  - 0,00 

OUTRAS ATIVIDADES 1.735,00     1.112,00  623,00 

PROCESSADOS 144,00 0 144,00 

CRIAÇÕES 1.364,20           45,33  1.318,87 

ATIVIDADE LEITEIRA 15.759,91        724,67  15.035,25 

SOJA 4.614,00           24,00  4.590,00 

MILHO 1.240,00           32,00  1.208,00 

VAL TOTAL  
22.919,11 

 

 2.2.25- Tabela 25: RESUMO RENDA AGRÍCOLA 

PRODUTO BRUTO PB CI VAB DEP VAL DVA 
RENDA 

AGRÍCOLA 

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS                -                 -  

              
-  

OUTRAS       1.910,00        175,00               1.112,00                                                   
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ATIVIDADES 1.735,00  623,00  - 623,00  

PROCESSADOS 144,00                                - 
                       

144,00                 - 
                       

144,00  
                                 

144,00 

CRIAÇÕES       1.644,00        279,80  
         

1.364,20           45,33  
        

1.318,87  
           

4,14  
                    

1.314,73  

ATIVIDADE 
LEITEIRA     31.930,73   16.170,82  

      
15.759,91         724,67  

      
15.035,25  

       
496,78  

                  
14.538,46  

SOJA       7.200,00  2.586,00  
         

4.614,00           24,00  
        

4.590,00  
       

165,60  
                    

4.424,40  

MILHO       4.000,00     2.760,00  
         

1.240,00           32,00  
        

1.208,00  
         

92,00  
                    

1.116,00  

TOTAL  
         
46.828,73  

     
21.971,62  

      
24.857,11          1.938,00  

     
22.919,11  

           
758,52  

                  
22.160,59  

 

2.2.16- Tabela 26: RENDA TOTAL 

RENDA TOTAL RT 

RT = RA + OUTRAS RENDAS 

ITEM VALOR 

RENDA AGRÍCOLA 22.160,59 

OUTRAS RENDAS 2.700,00 

RENDA TOTAL DA FAMÍLIA 24.860,59 

 

2.2.27- Tabela 27: MÃO DE OBRA 

                                                                        MÃO DE OBRA FAMILIAR 

UTH 1,63 

TOTAL DE DIAS/MÊS DISPONIVEL 35,75 

CALCULO DE DIAS MÊS/ATIVIDADE  

ATIVIDADE  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEDEZ TOTAL 

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OUTRAS ATIVIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PROCESSADOS 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 6,00 

CRIAÇÕES 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 5,00 3,75 3,75 46,25 

ATIVIDADE LEITEIRA 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 90,00 

PASTAGEM ANUAL 
VERÃO 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 3,50 

PASTAGEM ANUAL DE 
INVERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 3,00 

PASTAGEM PERENE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,38 0,38 0,38 1,50 

SILAGENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 3,00 0,00 3,25 

SOJA 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,38 1,75 

MILHO 4,50 8,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 13,13 

TOTAL DIAS/MÊS 17,13 20,50 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,88 14,88 16,13 13,38  
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Família Boeira 

2.3.1- Tabela 1:UTH 

COMPOSIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DA UNIDADE PRODUTIVA 

NOME PARENTESCO IDADE ESTUDA 
% TEMPO  

DISPONÍVEL   UTH OBSERVAÇÕES 

WALDECIR 
PEREIRA BOEIRA RESPONSÁVEL  53 NÃO 100 

1,0
0   

MARIZETE BOEIRA CONJUGE  47 NÃO 50 
0,5

0 PROFESSORA  

WALISON BOEIRA FILHO  15 SIM 50 
0,5

0   

MIVLAIR BOEIRA FILHA  17 SIM 50 
0,0

0   

                                                                            UTH DA FAMÍLIA 2,00   

 

2.3.2- Tabela 2: REBANHO 

 

2.3.3- Tabela 3: COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS 

COMERCIALIZAÇÃO 
ANIMAIS UNIDADE VALOR UNITÁRIO 

QUANTIDADE 
COMERCIALIZAD
A 

VALOR 
COMERCIALIZADO 

VACAS LACTAÇÃO ANIMAL 2.500,00  1 2.500,00  

NOVILHA ANIMAL 
                          
1.300,00  1 

                                       
1.300,00  

ATIVIDADE LEITEIRA 

REBANHO ATUAL UNIDADE QUANTIDADE 
PESO 
UNIT. 

PESO 
TOTAL 

VALOR 
UNIT/CAB 

VALOR 
TOTAL 

VACAS LACTAÇÃO CABEÇAS 8 450 3600 
                       
3.000,00  

                   
24.000,00  

VACAS SECAS CABEÇAS 6 450 2700 
                       
3.000,00  

                   
18.000,00  

NOVILHAS CABEÇAS 7 200 1400 
                       
2.500,00  

                   
17.500,00  

TOURO CABEÇAS 1 600 600 
                       
2.500,00  

                     
2.500,00  

TERNEIRAS CABEÇAS 5 100 500 
                          
200,00  

                     
1.000,00  

TERNEIROS CABEÇAS 4 100 400 
                          
200,00  

                        
800,00  

TOTAL   31   9.200   63.800,00 

TOTAL PESO EM UA 9.200      

TOTAL UA ( 450 KG) 20,4      
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VACAS DESCARTE ANIMAL 
                          
1.200,00  2 

                                       
2.400,00  

BOI ANIMAL 
                          
1.200,00  1 

                                       
1.200,00  

TOTAL 
      

                            
7.400,00  

 

2.3.4- Tabela 4: PRODUÇÃO DE LEITE 

PRODUÇÃO LEITE 
  

MÊS 

VOL. 
TERNEIR

AS 

VOL. 
PROCES

SADO 

VOL. 
CONSUMI

DO 
FAMÍLIA 

VOL. 
COMERCIA

LIZADO 

TOTAL 
DA 

PRODUÇ
ÃO 

PREÇ
O 

LITRO 

VALOR 
VOL. 

COMERC. 

VALO
R 

VOL. 
AUTO
CON
SUM

O 

PB 
(AUTOC
ONSUM

O + 
COMER
CIALIZA

DO) 

HORAS 
TRABAL

HO 
FAMILIA

R 
(H/MÊS) 

DEZ 0   0 2000 
                                       
2.000  

                                       
0,68  

                
1.360,00  0 

                            
1.360,00  60 

JAN/15 250   30 2480 
                                       
2.760  

                                       
0,65  

                
1.612,00  

                                  
19,50  

                             
1.631,50  60 

FEV 250   30 2000 
                                       
2.280  

                                       
0,66  

                
1.320,00  

                                  
19,80  

                             
1.339,80  60 

MAR 360   30 1500 
                                       
1.890  0,78  

                
1.170,00  

                                  
23,40  

                             
1.193,40  60 

ABR/15 200   30 1092 
                                       
1.322  0,75  

                    
819,00  

                                  
22,50  

                                 
841,50  60 

MAI/14 150   30 500 
                                           
680  

                                       
0,90  

                    
450,00  

                                  
27,00  

                                 
477,00  60 

JUN 150   30 500 
                                           
680  

                                       
0,86  

                    
430,00  

                                  
25,80  

                                 
455,80  60 

JUL 360   30 851 
                                       
1.241  

                                       
0,81  

                    
689,31  

                                  
24,30  

                                 
713,61  60 

AGO 200   30 1000 
                                       
1.230  

                                       
0,84  

                    
840,00  

                                  
25,20  

                                 
865,20  60 

SET 360   30 2400 
                                       
2.790  

                                       
0,83  

                
1.992,00  

                                  
24,90  

                             
2.016,90  60 

OUT 310   30 2152 
                                       
2.492  

                                       
0,78  

                
1.678,56  

                                  
23,40  

                             
1.701,96  60 

NOV 360   30 2094 
                                       
2.484  

                                       
0,72  

                
1.507,68  

                                  
21,60  

                             
1.529,28  60 

TOTAL 2950 0 330 18569 21849   
        

13.868,55  

                      
257,4

0  

                  
14.125,9

5 
720 

     

VALOR 
MÉDIO 
PREÇO 
DO LEITE 0,77     

 

2.3.5- Tabela 5: C.I PASTAGEM/ SILAGEM 

                                       CONSUMOINTERMEDIÁRIO    PASTAGEME SILAGEM 
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TIPO 
ÁREA 
(HÁ) CI TOTAL 

USO PELOS 
BOVS LEITE (%) CI NA ATIVIDADE 

AVEIA DE VERÃO E 
SORGO 4,00                   2.680,00  90%                             2.412,00  

AVEIA BRANCA E AZEVEM 4,00                   2.187,50  90%                             1.969,00  

POTREIRO 3,80                              - 50%                                       - 

BRACHIARIA E TIFTON 2,00                      630,00  90%                                567,00 

MILHO 4,00                   4.420,00  90%                             3.978,00  

TRIGO DUPLO 
PROPÓSITO 2,00                      620,00  90%                                558,00  

TOTAL PASTAGEM E SILAGEM                             9.484,00  

 

2.3.6- Tabela 6: MILHO PARA SILAGEM 

 

MILHOTODO PARA SILAGEM 
  

ÁREA  

4,00 

ITINERÁRIO TÉCNICO 

PLANTIO 
TIPO 

ITENS DE 
CUSTO 

UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR/HA  
VALOR 
TOTAL 

PREPARO 
SOLO GRADAGEM  HORAS/MAQUI H/HÁ 2,0 30,00 60,00 240,00 

ADUBAÇÃO 
ADUBO 
QUÍMICO 5-20-
2 SACOS SC/HÁ 5,0 50,00 250,00 1000,00 

PLANTIO 
PLANTIO 
PRÓPRIO HORAS/MAQUI H/HÁ 1,0 30,00 30,00 120,00 

SEMENTE 
HIBRIDA 
COMPRADA SEMENTES  KG/HÁ 20,0 5,00 100,00 400,00 

TOTAL PLANTIO           440,00 1760,00 

MANEJO 
TIPO 

ITENS DE 
CUSTO 

UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR/HA  
VALOR 
TOTAL 

APLICAÇÃO 
HERBICIDA 

APLICAÇÃO DE 
HERBICIDA 
TERCEIRIZADO  HORAS  H/HÁ 2,0 15,00 30,00 120,00 

  HEBICIDA  LITROS LITROS/HA  2,0 12,50 25,00 100,00 

APLICAÇÃO DE 
URÉIA 

APLICAÇÃO DE 
URÉIA 
TERCEIRIZADA 

HORAS 
MAQUINA H/HÁ 2,0 20,00 40,00 160,00 

  URÉIA SACOS SACOS/HÁ 2,0 75,00 150,00 600,00 

TOTAL MANEJO           245,00 980,00 

COLHEITA 
TIPO 

ITENS DE 
CUSTO 

UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR/HA  
VALOR 
TOTAL 

ENSILAGEM 
CORTE E 
TRANSPORTE E 
COMPACTAÇÃO TERCEIRIZADO  CARRETÃO  CARRETA/HÁ 40,0 8,00 320,00 1280,00 
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LONA PRETA  LONA LONA UM 1,0 100,00 100,00 400,00 

MÃO DE OBRA  PROPRIA  HORAS  HORAS  0,0 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 
SILAGEM         

  
420,00 1680,00 

TOTAL          TOTAL 1105,0 4420,0 

 

 

2.3.7- Tabela 7: SANIDADE 

                                                         SANIDADE E REPRODUÇÃO 

TIPO ESPECIFICAÇÃO 
QTDE (NO 
ANO) 

CUSTO 
UNITÁRIO CI TOTAL 

USO PELOS 
BOVS LEITE 
(%) 

CI NA 
ATIVIDADE 

IVOMEC GOLD VACINAÇÃO 4 
                        
45,00  

                               
180,00  100% 

                        
180,00  

ESPONJAS  ESPONJAS 12 
                          
2,00  

                                 
24,00  100% 

                          
24,00  

DETERGENTE 
LIQUIDO DETERGENTE  4 

                        
25,00  

                               
100,00  100% 

                        
100,00  

PRODOCÁLCIO CÁLCIO  6 
                        
15,00  

                                 
90,00  100% 

                          
90,00  

BUTOX PURON BUTOX 1 
                      
100,00  

                               
100,00  100% 

                        
100,00  

SPRAY - 
AZULÃO AZULÃO 2 

                        
17,00  

                                 
34,00  100% 

                          
34,00  

INSEMINAÇÃO INSEMINAÇÃO 4 
                        
35,00  

                               
140,00  100% 

                        
140,00  

TOTAL SANIDADE E REPRODUÇÃO 
                        
668,00  

 

2.3.8- Tabela 8: C.I DA ATIVIDADE LEITEIRA 

RESUMO CI ATIVIDADE LEITEIRA 

PASTAGEM E SILAGEM                               9.484,00  

SUPLEMENTOS                               1.198,80  

SANIDADE E REPRODUÇÃO                                   668,00  

OUTROS                                            - 

PROCESSADOS                                            - 

TOTAL                             11.350,80  

                                                          SUPLEMENTOS 

TIPO ESPECIFICAÇÃO QTDE (KG) 
CUSTO 

UNITÁRIO CI TOTAL 

USO 
PELOS 
BOVS 
LEITE 
(%) 

CI NA 
ATIVIDADE 

SAL MINERAL SAL MINERAL 360 
                          
3,70  

                            
1.332,00  90% 

                     
1.198,80  

TOTAL SUPLEMENTOS 
                     
1.198,80  
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2.3.9- Tabela 9: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

                                   DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
  

TIPO/MODELO/ANO QUANTIDADE 

VALOR 
NOVO 
(UN) 

VALOR 
RESIDUAL 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA  
ÚTIL 

DEPRECIAÇÃO 
ANUAL 

BOMBA P ÁGUA  1 
                
203,00  

               
40,60  

                 
162,40  10 

                      
16,24  

APARELHO 
ELETRIFICADOR DE 
CERCA 1 

                  
45,00  

                 
9,00  

                   
36,00  10 

                         
3,60  

ORDENHADEIRA  1 
            
2.000,00  

            
400,00  

              
1.600,00  10 

                    
160,00  

RESFRIADOR A TARRO 1 
            
1.800,00  

            
360,00  

              
1.440,00  15 

                      
96,00  

MOTOSERRA 1 
                
780,00  

            
156,00  

                 
624,00  15 

                      
41,60  

                      TOTAL 
              

3.862,40               317,44  

 

2.3.10- Tabela 10: INSTALAÇÕES 

                               DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕESE  CONSTRUÇÕES               
  
  

TIPO/MODELO/ANO QUANTIDADE 
VALOR 

NOVO (UN) 
VALOR 

RESIDUAL 
VALOR A 

DEPRECIAR 
VIDA  
ÚTIL 

DEPRECIAÇÃO 
ANUAL 

GALPÃO DE MADEIRA  1 
            
8.000,00  

         
1.600,00  

              
6.400,00  20                     320,00  

CHIQUEIRO 1 
            
1.000,00  

            
200,00  

                 
800,00  20                       40,00  

                           TOTAL 
           

47.200,00           1.160,00  

 

2.3.11- Tabela 11: VAL (VALORAGREGADO LÍQUIDO) 

 

PRODUTO BRUTO PB 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 

OUTRAS ATIVIDADES 2.100,00 

PROCESSADOS 520,00 

CRIAÇÕES 3.550,00 

ATIVIDADE LEITEIRA        21.546,35  

TOTAL         27.716,35  

AUTOCONSUMO 5.397,80 

 

2.3.12- Tabela12: OUTRAS ATIVIDADES 
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OUTRAS ATIVIDADES 

ITEM  UNIDADE  QUANTIDADE  
VALOR 

UNT. TOTAL  

LARANJAS KG 100 
         
3,00           300,00  

BERGAMOTA KG 50 
         
3,00           150,00  

UVA KG 100 
         
5,00           500,00  

PESSEGO KG 50 
         
3,00           150,00  

BATATA - DOCE KG 50 
         
2,00           100,00  

MANDIOCA KG 90 
         
2,00           180,00  

SALADAS E 
TEMPEROS MASSO 360 

         
2,00           720,00  

TOTAL          2.100,00  

 

                                                       CONSUMO INTERMEDIÁRIO 

ITEM  
ELEMENTO 
DE DESPESA UNIDADE  QUANTIDADE  

VALOR 
UNT. TOTAL  

SEMENTES SEMENTES  PACOTE 36              2,00                      72,00  

HS 
MÁQUINA HS MÁQUINA HS 2            40,00                      80,00  

CALDAS  CALDA PCT 2              2,50                        5,00  

TOTAL                   157,00  

 

2.3.13- Tabela13: AUTOCONSUMO 

AUTOCONSUMO JÁ CONTABILIZADO 
  

ITEM  TOTAL  

ATIVIDADE LEITEIRA             277,80  

CRIAÇÕES          2.500,00  

PROCESSADOS             520,00  

TOTAL       3.297,80  

AUTOCONSUMO TOTAL DA UPA                                               5.397,80 

 

2.3.14- Tabela 14: CRIAÇÕES 

                                                        CRIAÇÕES 

REBANHO ATUAL UNIDADE QTDE PESO UNIT. PESO TOTAL 

PORCOS UND 5 70 350 

GALINHAS UND 35 3 105 

OVELHAS CAB 7 50 350 
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TOTAL   47   805 

 

2.3.15- Tabela 15: PROCESSADOS/ CRIAÇÕES 

                                                               PROCESSADOS 

PRODUTO 
VALOR 
UNITÁRIO 

QUANTIDADE 
COMERCIALIZADA 

VALOR 
COMERCIALIZADO 

QUANTIDADE 
AUTOCONSUMO 

VALOR 
AUTOCONSUMO 

VALOR 
TOTAL 

CARNE 
                   
10,00  0                            - 250             2.500,00  

      
2.500,00  

TOTAL                            -               2.500,00  
      

2.500,00  

 

                                                           RESUMO PB CRIAÇÕES 

COMERCIALIZAÇÃO ANIMAIS              1.050,00  

AUTOCONSUMO              2.500,00  

PROCESSADOS                           - 

GANHO PESO DOS ANIMAIS, MATRIZES E 
REPRODUTORES (VALOR BUSCADO NA 
DEPRECIAÇÃO) - 

TOTAL              3.550,00  

 

                     CONSUMOINTERMEDIÁRIO    DA   PASTAGEM  E   SILAGEM                                
 

TIPO ÁREA (HÁ) CI TOTAL 

USO PELAS 
CRIAÇÕES 
(%) CI NA ATIVIDADE 

AVEIA DE VERÃO E 
SORGO 4,00             2.680,00  5%             134,00  

AVEIA BRANCA E 
AZEVEM 4,00             2.187,50  5%             109,38  

POTREIRO 3,80                        - 0%                     - 

MILHO 4,00             4.420,00  10%             442,00  

TOTAL PASTAGEM E SILAGEM             685,38  

 

2.3.16- Tabela 16: PROCESSADOS 

                                                                    PROCESSADOS 

PRODUTO 
VALOR 
UNITÁRIO 

QUANTIDADE 
COMERCIALIZADA 

VALOR 
COMERCIALIZADO 

QUANTIDADE 
AUTOCONSUMO 

VALOR 
AUTOCONS
UMO 

VALOR 
TOTAL 

DOCE 
PESSEGO 

                 
4,00  0                              - 15 

                 
60,00  

          
60,00  

SUCO UVA 
                 
5,00  0                              - 20 

               
100,00  

       
100,00  

SUCO 
LARANJA 

                 
3,00  0                              - 120 

               
360,00  

       
360,00  

TOTAL                              -   520,00  520,00  
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                                                         CONSUMOINTERMEDIÁRIO 

PRODUTO ITEM UNIDADE QTDE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL 

ADUBOS 
 
ADUBO  SC 1 

                                
70,00                   70,00  

VIDROS/TAMPAS P/ 
CALDA PESSEGO VIDRO  UND 15 

                                  
2,50                   37,50  

CALDAUVAS VIDROS E 
TAMPAS. CALDA  UND 4 

                                  
2,50                   10,00  

TOTAL                117,50  

 

2.3.17- Tabela 17: P.B LEITE 

                                                 RESUMO PB ATIVIDADELEITEIRA 

LEITE COMERCIALIZADO                             13.868,55  

AUTOCONSUMO (LEITE E PROCESSADO)                                   277,80  

LEITE PROCESSADO VENDIDO                                            - 

COMERCIALIZAÇÃO ANIMAIS                               7.400,00  

TOTAL                             21.546,35  

 

2.3.18- Tabela 18: VALOR AGREGADO BRUTO 

VALOR AGREGADO BRUTO 
VAB 

VAB =PB – CI 

ATIVIDADE  PB CI VAB 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00                    - 0,00 

OUTRAS ATIVIDADES 2.100,00          157,00  1.943,00 

PROCESSADOS 520,00          117,50  402,50 

CRIAÇÕES 3.550,00          685,38  2.864,63 

ATIVIDADE LEITEIRA 21.546,35    11.350,80  10.195,55 

VAB TOTAL  
15.405,68 

 

2.3.19- Tabela 19: VAL 

VALOR AGREGADO LÍQUIDO 
VAL 

VAL =VAB – DEP 

ATIVIDADE VAB DEP VAL 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00                  - 0,00 

OUTRAS ATIVIDADES 1.943,00        229,62  1.713,38 

PROCESSADOS 402,50  402,50 

CRIAÇÕES 2.864,63           211,02  2.653,60 

ATIVIDADE LEITEIRA 10.195,55        1.036,80  9.158,75 

VAL TOTAL  
13.928,24 
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2.3.20- Tabela 20: RESUMO RENDA AGRÍCOLA 

PRODUTO BRUTO PB CI VAB DEP VAL DVA 
RENDA 

AGRÍCOLA 

Prestação de serviços                  -               - 
                     
- 

               
- 

                     
- 

              
- 

                                 
- 

OutrasAtividades       2.100,00        157,00  
         

1.943,00  
       

229,62  
        

1.713,38 
              
- 

                    
1.713,38  

Processados          520,00        117,50  
            

402,50   
            

402,50  
              
- 

                       
402,50  

Criações       3.550,00        685,38  
         

2.864,63  
         

211,02  
        

2.653,60  
         

24,15  
                    

2.629,45  

Atividade leiteira     21.546,35   11.350,80  
      

10.195,55  
       

1.036,80  
        

9.158,75  
       

318,98  
                    

8.839,77 

Total  
         
27.716,35  

     
12.310,68  

      
15.405,68  

           
1.477,44 

     
14.761,74  

           
343,13  

                  
13.585,11  

 

2.3.21- Tabela 21: RENDA TOTAL 

RENDA TOTALRT  RT = RA + OUTRAS RENDAS 

ITEM VALOR 

RENDA AGRÍCOLA 13.585,11 

OUTRAS RENDAS 16.900,00 

RENDA TOTAL DA FAMÍLIA 30.485,11 

 

2.3.22- TABELA 22: MÃO DE OBRA 

                                                           MÃO DE OBRA FAMILIAR 

UTF 2,00 

TOTAL DE DIAS/MÊS DISPONIVEL 44,00 

CALCULO DE DIAS MÊS/ATIVIDADE  

ATIVIDADE  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OUTRAS ATIVIDADES 1,00 1,13 1,00 1,00 1,00 1,13 1,00 1,38 1,25 1,25 1,38 1,00 13,50 

PROCESSADOS 0,00 1,25 0,00 0,00 1,88 1,25 3,13 3,75 2,50 2,50 2,50 2,50 21,25 

CRIAÇÕES 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 45,00 

ATIVIDADE LEITEIRA 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 90,00 

PASTAGEM ANUAL 
VERÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,00 0,25 0,00 0,88 

PASTAGEM ANUAL DE 
INVERNO 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 

PASTAGEM PERENE 1,88 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,88 1,88 1,88 1,88 11,25 

SILAGENS 0,00 0,13 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,13 0,00 2,75 5,75 

TOTAL DIAS/MÊS 14,13 15,63 12,25 15,50 14,13 13,63 15,38 17,00 17,50 17,00 17,25 19,38  
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