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RESUMO 

Esse trabalho no qual iremos buscar informações através de um produtor sobre o ramo da 

cadeia leiteira, com o objetivo de analisar se na sua propriedade sob a implantação do 

compost barn, se o investimento resulta em maior ganho de produtividade, sendo um sistema 

de confinamento para bovinos, criado nos Estados Unidos que está ganhando espaço entre 

produtores brasileiros. A pesquisa e uma pesquisa de campo, exploratória, com enfoque 

quantitativo descritivo, de acordo com Matsunaga (1976) e Souza (1990). A propriedade 

sendo localizada em Dez de Maio- Toledo onde foram entrevistados os proprietários da 

Granja Hentz, utilizando um pequeno questionário sobre a atividade e o investimento 

implantado e logo após com autorização dos mesmos foram feitas algumas fotos da 

instalação. O resultado apresentado na propriedade é que com a implantação do compost barn 

foi viável, conforme o esperado trazendo um retorno significativo a família. Concluindo 

percebe-se que o ramo leiteiro é uma atividade que sustenta muitas famílias, como desta que 

foi entrevistada, também se percebe que o produtor vai crescendo gradativamente com sua 

produção para que sua renda aumente. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Cadeia Produtiva Leiteira no Brasil Conforme o sítio da Associação Brasileira dos 

Produtores de Leite a pecuária leiteira do Brasil nasceu em 1532 quando a expedição 

colonizadora de Martim Afonso de Souza trouxe da Europa para a então colônia portuguesa, 

precisamente para a vila de São Vicente, no litoral paulista, os primeiros bois e vacas. Nesses 

quase cinco séculos de existência a atividade caminhou morosamente sem grandes evoluções 

tecnológicas (LEITE BRASIL, 2010).  

A partir de 1950 e coincidindo com o surto da industrialização do país, a pecuária 

leiteira entra na sua fase moderna, mas mesmo assim o progresso continuou muito tímido e 

não foi verificado nenhum aspecto estrondoso que mudasse de forma radical a situação 

existente. No final da década de 60 o leite tipo B ganha expressão nacional e o rumo da 

produção leiteira começa a se alterar.  

A busca por competitividade em um mercado aberto e com preços livres possibilitou 

que a produtividade fosse o principal fator a explicar o crescimento da produção, ao contrário 

do passado em que o aumento de produção se dava pelo aumento do rebanho (CILEITE, 

2009). A produção de leite está distribuída por todo o país e a heterogeneidade do processo 

produtivo é marcante. Os produtores especializados investem em tecnologia e diferenciam seu 

produto recebendo mais pelo volume produzido e pela qualidade alcançada (CARVALHO e 

OLIVEIRA, 2006). 

Com a criação de um novo sistema de confinamento para bovinos leiteiros, criado 

nos Estados Unidos está ganhando espaço entre produtores brasileiros. Trata-se do “Compost 

Barn”, uma modelo instalação que visa o máximo conforto e bem-estar dos animais e, 

consequentemente, o aumento dos níveis de produtividade (ZOOTECNISTA ANALICE M 

BRIGATTI). 

O Compost Barn foi criado por produtores de leite norte-americanos, em meados da 

década de 80, mas apenas em 2001 começou a ganhar adeptos em maior escala, porém no 

Brasil o sistema ainda está surgindo e existem poucos materiais a respeito do assunto. O 

Compost Barn consiste em uma grande área coberta de descanso para vacas leiteiras, 



 

 
 

geralmente revestida com uma cama de serragem, aparas de madeira e esterco compostado, e 

seu princípio básico de funcionamento é a compostagem desta cama. O principal objetivo é 

proporcionar aos animais, um local confortável e seco durante todo o ano. Alguns produtores 

que utilizam o sistema relatam inúmeras melhorias como, maior conforto para as vacas, além 

de terem vacas mais limpas, redução de problemas de perna e casco, diminuição da contagem 

de células somáticas (CCS), aumento da detecção de cio, aumento na produção de leite, 

menor odor e incidência de moscas, além de melhores condições de trabalho aos produtores 

(ZOOTECNISTA ANALICE M BRIGATTI). 

É importante destacar que o sucesso do sistema depende principalmente do manejo 

da cama, que consiste em seu revolvimento pelo menos duas vezes ao dia, geralmente nos 

horários de ordenha das vacas. Quando a compostagem é realizada de forma correta ocorre 

aumento da temperatura da cama, com redução da umidade e melhoria do processo de 

compostagem. Outros fatores que devem ser considerados são a escolha do local da 

instalação, para ter boa ventilação natural, observação do deslocamento do sol, e drenagem da 

água em períodos chuvosos, além de evitar a superlotação do local. O manejo inadequado 

pode levar a condições indesejáveis da cama, resultando em vacas sujas e aumento da 

incidência de mastite clínica e contagem de células somáticas (ZOOTECNISTA ANALICE 

M BRIGATTI). 

Estudos realizados na Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, mostraram 

mudanças com relação ao conforto dos animais, assim como impacto na produtividade e 

longevidade do rebanho. Os estudos mostraram menor incidência de problemas de casco nas 

vacas, com um percentual de 8% nas vacas criadas no sistema Compost Barn contra valores 

de 20 a 28% em propriedades no sistema Free-Stall (Barberg et al., 2007). Isso se deve ao fato 

de os animais ficarem sobre uma superfície mais macia, além de permitir maior liberdade para 

se locomover e deitar. 

Partindo do exposto, tem como problema de pesquisa compreender se é viável a 

construção de um compost barn na própria propriedade tendo como ganho de lucratividade na 

produção de leite em uma pequena, média ou grande propriedade rural.  



 

 
 

Diante da contextualização apresentada, o objetivo geral desse estudo é verificar se a 

propriedade com o investimento do compost barn está obtendo lucratividade na produção 

leiteira. 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA METODOLÓGICA 

 

2.1 ASPECTOS SOBRE AMBIÊNCIA E BEM-ESTAR 

 Aspectos sobre ambiência e bem-estar em vacas em lactação (com foco em animais 

de alta produção) estão diariamente expostas a grandes desafios, submetidas a sistemas de 

produção mais intensivos, que têm como objetivo atingir a máxima produtividade animal; 

todavia, a sustentabilidade da atividade deve sempre ser levada em consideração. Com a 

constante evolução genética dos bovinos de leite, é possível obter animais altamente 

produtivos, que atendem à demanda atual. Todavia, em conjunto com o crescimento genético 

e produtivo, é necessário o fornecimento de alimentação e ambiente adequados, para que os 

animais possam responder de forma condizente, conforme sua capacidade genética. 

Considerando as exigências atuais, a produção de leite tem sido direcionada ao 

desenvolvimento de novos sistemas de produção. Estes, por sua vez, mantém os animais mais 

agrupados, com os objetivos de facilitar o manejo e diminuir o gasto energético pela 

movimentação em busca da alimentação (pastejo), aspectos típicos do confinamento. 

 Em um texto técnico, Vieira e Silva (2013) citaram que a ambiência, o conforto 

térmico, e o bem-estar animal são intimamente relacionados, mas que cada um destes termos 

tem sua própria definição, e distintas contribuições no sistema de produção. Frente a esta 

afirmação, primeiramente deve-se considerar que independentemente do sistema adotado, é 

necessária a utilização de boas práticas de manejo que proporcionem produção, aliada a 

conforto e bem-estar animal. 

 O bem-estar animal tem sido estudado, debatido e cobrado cada vez mais por 

consumidores. Trata-se de condições mínimas que, por obrigação devem ser fornecidas a 

todos os animais que estão sob criação e cuidados. O conceito de bem-estar animal envolve 

basicamente cinco leis, ou, como são chamadas as “cinco liberdades”, que são elas: livre de 



 

 
 

fome e sede, livre de desconforto, livre de dor e doenças, livre de medo e aflição e, livre para 

expressar seus comportamentos naturais, as quais foram descritas inicialmente pelo Farm 

Animal Welfare Council (FAWC, 1992). 

 

2.2- RENTABILIDADE DA EMPRESA 

 A análise de rentabilidade também é de fundamental importância na gestão de uma 

empresa. O conhecimento dos indicadores econômicos permite que haja entendimento da 

situação econômico-financeira da propriedade (ARAÚJO, 2009), possibilitando que seja feita 

uma avaliação da condição atual da empresa e se possa fazer planejamentos a curto e longo 

prazos. 

É necessário definir um método a ser utilizado para calcular o custo de produção de 

leite para que os resultados possam ser comparados com outras propriedades. Existem 

diferentes metodologias utilizadas para fazer esse cálculo sendo as principais: a metodologia 

do custo total, utilizada por Souza et al. (1990), e a do custo operacional (MATSUNAGA et 

al., 1976). O custo total consiste na soma do custo fixo e custo variável. O custo fixo é 

composto por aqueles custos que não variam proporcionalmente à produção, ou seja, mesmo 

se não houver produção é preciso arcar com esses custos, são eles: remuneração da terra e do 

empresário; depreciação e remuneração do capital investido em benfeitorias, máquinas e 

equipamentos, lavouras permanentes, animais produtivos e de trabalho, impostos e taxas 

fixas. O custo variável é definido pela soma dos custos que variam de acordo com a produção. 

São custos variáveis os gastos com: medicamentos, mão de obra, insumos, energia elétrica, 

juros de financiamentos, manutenção de benfeitorias e despesas gerais, além da remuneração 

do capital de giro (SOUZA et al., 1990). 

 A metodologia do custo operacional contempla as quantias efetivamente 

desembolsadas pelo produtor, chamadas de custo operacional efetivo (COE), 15 acrescidas da 

taxa de depreciação de máquinas e benfeitorias e o custo estimado da mão de obra familiar. O 

COE é representado pelos dispêndios com alimentação, sanidade, ordenha, reprodução, mão 

de obra, mecanização e administração.  

A remuneração dos outros fatores de produção como: terra, capital e empresário fica 

a cargo dos resíduos, ou seja, da diferença entre custo operacional total e receita total. O custo 



 

 
 

operacional tem o objetivo de fornecer ao empresário subsídio para a tomada de decisões no 

curto prazo, avaliando o desembolso necessário à produção e o custo de reposição do capital 

efetivamente empregado; e deixa que o produtor avalie se os resíduos são suficientes para 

remunerar terra, capital e empresário segundo a sua própria concepção (MATSUNAGA et al., 

1976). 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 CARACTERIZAÇAO DA PESQUISA 

Em nosso estudo, realizamos a pesquisa de campo, exploratória, com enfoque 

quantitativo descritivo, de acordo com Marconi e Lakatos (2005). 

A pesquisa de campo procede à observação de fatos e fenômenos exatamente como 

ocorrem no real, à coleta de dados referentes aos mesmos e, finalmente, à análise e 

interpretação desses dados, com base numa fundamentação teórica consistente, objetivando 

compreender e explicar o problema pesquisado segundo Franco (1985). 

Para o desenvolvimento do estudo utilizar-se-á pesquisa exploratória que tem por 

finalidade: "O estudo exploratório [...] é normalmente o passo inicial no processo de pesquisa 

pela experiência e auxílio que traz na formulação de hipóteses significativas para posteriores 

pesquisas" (CERVO e BERVIAN, 2006, p.49). O objetivo da pesquisa é exploratório, tem 

como finalidade buscar informações sobre determinado assunto, facilitando a delimitação de 

um tema de trabalho, bem como, definir objetivos e ou formular hipóteses de uma pesquisa. A 

coleta de dados envolve fontes de pesquisa primária e secundária (CERVO e BERVIAN, 

2006). 

 

3.2 LOCAL E PARTICIPANTE 

A pesquisa foi realizada numa propriedade rural junto com os proprietários Valdecir 

Hentz e sua esposa Noemia Schneider Hentz, cuja propriedade está localizada no distrito de 

Dez de Maio distrito de Toledo-PR. O ramo desenvolvido nessa propriedade é o ramo da 

cadeia leiteira envolvendo sucessor e sucedido a atividade é exercida pela família. 



 

 
 

A granja trabalha a 20 anos com gado leiteiro da raça Holandesa em uma área de 

terra de 20 alqueires nos quais toda a produção é destinada ao consumo dos animais da 

propriedade. A empresa trabalha sempre buscar inovações garantindo seu mercado. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA 

 

Os pesquisadores elaboraram um roteiro de entrevista semiestruturado, aplicado ao 

proprietário da Granja Hentz, abordando aspectos relacionados ao manejo das vacas, como 

funciona o compost barn e quais os custos dias e mensais para manter o compost barn.  

Entrevistando o proprietário da granja ele fala dos empreendimentos realizados na 

sede rural, também falou das ampliações das estruturas, e aquisição de novas tecnologias, 

formas de como a propriedade procura se destacar no ramo gerando mais lucros a 

propriedade, e também as formas de como a propriedade soluciona os problemas detectados, o 

proprietário também comenta sobre o investimento do compost barn o quanto aumentou a 

produtividade e o conforto dos animais.  

 As imagens a seguir demonstram um compost de barn. 

Figura 01- Interior do compost barn. 

.  

FONTE: Granja Hentz (2018). 

 

 

 

 

 



 

 
 

Figura 02-Cama do compost barn. 

 

FONTE: Granja Hentz (2018). 

 

Figura 03- Demonstra o interior do compost barn com os animais. 

 

FONTE:https://www.google.com.br/search?q=compost+barn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi

kvdmAvfndAhVLiZAKHRxXAiwQ_AUIDygC&biw=1366&bih=657#imgrc=iuJt-9Cj9azDFM: 



 

 
 

 

A figura 01 demonstra o interior do compost de barn da Granja Hentz e na figura 02 

é demonstrado a cama do compost barn onde essa cada sempre deve estar seca e bem 

manejada para dar o conforto para o animal e não trazer problema ao animal. Já a figura 03 

demonstra o interior do compost barn com os animais dentro tendo o conforto e o bem-estar 

dos mesmos. 

 

3.4 PROCEDIMENTOS DA COLETA  

 

Em relação às etapas para implementação da pesquisa, primeiramente de 

direcionamos ao proprietário pedindo se poderia ser feito trabalho em sua localidade e se o 

mesmo iria responder o questionário que seria feito a ele. Após isso, foi aplicado o 

questionário ao proprietário sobre sua propriedade rural e sua atividade de leiteira após foi 

feito a realização de fotos para demonstrar o local da pesquisa. 

 

3.5 ANÁLISES DOS DADOS 

 

A abordagem de análise se dará de forma quantitativa, com apresentação descritiva 

dos dados por meio de tabelas e gráficos. Para Roesch (2005), a pesquisa quantitativa pode ser 

aplicada para um pequeno grupo, pode ser mais verdadeira e honesta. 

 

 

4. RESULTADOS 

 

Constatado que a propriedade rural avaliada tem estimativa de trabalho envolvendo a 

atividade leiteira, sendo a principal lucratividade da família. 

Os resultados apontaram que a propriedade obteve o aumento de produção de leite 

depois do investimento do compost de barn, menos problemas no rebanho maior conforto 

para os animais e maior lucratividade.  

 

 

 

 



 

 
 

Tabela 01- Apresenta o custo para a implantação do compost barn. 

 

Orçamento para compost barn 
 DESCRIÇÃO VALOR 

Terraplanagem R$ 26.200,00 

Materiais de construção R$ 22.080,00 

Barracão 975 m² R$ 154.375,00 

Mão de obra  R$ 55.000,00 

Ventilação  R$ 38.984,00 

Escarificador  R$ 7.500,00 

500 m³ Maravalha  R$ 20.000,00 

TOTAL       R$ 324.139,00 

  
FONTE: Granja Hentz (2018). 

 

De acordo com a tabela 1 foi apresentado o custo para a implantação do compost 

barn na Granja Hentz, desde a terraplanagem até a conclusão da obra. A obra durou 60 dias 

para ser concluída, a estrutura de 975 metros quadrado tem capacidade 75 animais com 13 

metros quadrado por vaca. 

 

Tabela 02- Custo mensal de um compost de barn. 

 

FONTE:  Granja Hentz (2018). 

 

A tabela acima demonstra o custo mensal do mês de setembro de 2018 do compost 

barn na Granja Hentz, estes custos podem variar mensalmente devido a oscilação do preço da 

energia, combustível e da maravalha. 

 

Custo mensal do compost barn 

DESCRIÇÃO VALOR 

Mão de obra  R$ 325,00 

Combustível  R$ 95,00 

Energia R$ 975,00 

Maravalha 20 m³ R$ 840,00 

TOTAL R$ 2.235,00 

  



 

 
 

 

Tabela 03- Comparativo de produção de leite antes da implantação do compost barn e depois 

da implantação. 

 

FONTE: file:///C:/Users/Denilson/Downloads/Gerencial_Consultor-R201_OS-403937_03-10-2018_025152.pdf 

 

Podendo-se verificar que na tabela 03 o investimento trouxe um aumento 

significativo na produção de leite aumentando de 28,4 litros de leite por animal antes no 

pastoreio para 36 litros depois de confinado no compost barn, mas, porém, no mesmo 

momento foi feito uma mudança de duas ordenha para três ordenha o que deu aumento na 

produção de leite significativamente de 36 litros, somente o compost de bar aumentou 4 litros 

de leite diário, aumentando a média para 32,4 litros por animais.  

Segundo proprietário da Granja Hentz somente o investimento do compost barn 

trouxe um aumento de 232 litros de leite diário com um preço médio anual de 1.50 R$ por 

litro de leite, o compost barn deve ser pagar em 77 meses, ou seja, em 6.4 anos mantendo uma 

média de 32,4 litros de leite por vaca com um preço médio anual de 1.50 R$ descontando o 

custo mensal de 2.235 R$ da manutenção do compost barn. 



 

 
 

 

Tabela 04- Demonstração o valor recebido pela produção de leite na Granja Hentz. 

Preço recebido 2017/2018 

Mês  Valor 

Outubro 1,40 

Novembro 1,40 

Dezembro 1,30 

Janeiro 1,30 

Fevereiro 1,35 

Março 1,37 

Abril 1,45 

Maio 1,48 

Junho 1,65 

Julho 1,70 

Agosto 1,85 

Setembro 1,85 

  
FONTE: Granja Hentz (2018). 

 

Gráfico 01-  Demonstração o valor recebido pela produção de leite na Granja Hentz. 

 

FONTE: Granja Hentz (2018). 



 

 
 

5. CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

No decorrer desse trabalho percebe-se que a cadeia leiteira é rentável e como o 

proprietário da Granja Hentz fez um investimento em cima dessa cadeia em um compost de 

barn, segundo ele o investimento é rentável e viável a construção do mesmo, trazendo um 

valor maior para a renda da família.  

Os resultados mostram que o investimento feito traz gradativamente um aumento na 

produção de leite gerando cada vez uma maior renda ao produtor incentivando os sucessores a 

investir na cadeia também foi observado que além do aumento da produção de leite trouxe 

bem-estar e benefício aos animais e a redução de custos em clínica veterinária ao produtor, 

sobrando um valor significativo que no final do fechamento mensal agrega ao valor mensal da 

empresa rural.  
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