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Apresentação 
 

Ao ingressar em seu sétimo ano de circulação, Custos e @gronegócio on line 

busca novos espaços acadêmicos a partir de uma perspectiva institucional cada vez mais 

descentralizada. Como de costume, os artigos publicados neste número são oriundos de 

distintas instituições localizadas nas diversas regiões brasileiras.  

O objetivo do artigo de Grzebieluckas, Campos, Bornia e Selig foi fazer uma análise 

de investimento do plantio de mangaba e da pecuária leiteira, incluindo na análise, o custo 

ambiental do metano e os créditos de carbono das plantas. 

Em seu artigo, Capatan, Capatan e Capatan buscam estudar o impacto da 

composição do biogás em biodigestores, além de apresentar um estudo do custo da energia 

elétrica gerada a partir dos dejetos de suínos. 

De Gregori e Flores buscaram verificar como se apresenta a gestão de riscos e a 

gestão de custos nas cooperativas agropecuárias do Rio Grande do Sul.  Para tanto, utilizou-

se uma pesquisa descritiva. 

O artigo de Capobiano consistiu em identificar e evidenciar a carga tributária na 

formação dos custos de produção para o segmento produtor de leite e em sua 

comercialização, para distintos estratos de produção diária. 

Duarte, Pereira, Tavares e Reis investigaram o comportamento das variáveis dos 

custos de produção nas operações e nos insumos da cultura de soja em relação à receita 

bruta. 

O estudo de Moreira, Lima, Rivas, Hara e Carmo Filho buscou conhecer os custos 

da produção de fibras vegetais a partir dos cultivos de malva e juta nas formas de produção 

tradicional e tecnológica.  

Almeida, Costa, Panhoca, Gomes e Robazza investigaram as práticas de controles 

gerenciais utilizadas pelos produtores de leite no oeste de Santa Catarina que adotam o 

Método de Pastoreio Racional Voisin (PRV). 

O artigo de Souza, Souza Filho, Muller e Souza objetivou tem como objetivo fazer 

uma análise dos custos de produção visando a avaliar a produtividade e o gerenciamento da 

propriedade dos produtores de leite da associação ASPRODIL do município de Ariquemes 

no Estado de Rondônia. 

Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos os avaliadores por sua inestimável 

contribuição no processo de avaliação e aprimoramento dos artigos. 

 

Desejo a todos uma boa leitura! 

 

Antônio André Cunha Callado 

Editor Responsável 


