
 

Custos e @gronegócio on line - v. 3, n. 1 - Jan/Jun - 2007.                                        ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

1

 

Apresentação 
 

Neste número, Custos e @gronegócio on line contém artigos que abordam 
algumas das principais temáticas sobre custos no âmbito do agronegócio, bem como abre 
espaço para a publicação de resultados de pesquisas em setores de atividade econômica 
emergentes no cenário nacional e é composto por sete artigos. 

Em seu artigo, Pereira e Lima exploram a cadeia do biodiesel e descreve o perfil da 
rentabilidade da Brasil Ecodiesel via Método Du Pont em 2006 e 2007 a partir de um 
estudo sobre o contexto operacional da Brasil Ecodiesel. 

O artigo de Nunes buscou evidenciar dados referentes aos custos da cultura da 
mamona, esfera agrícola da cadeia produtiva de biodiesel através da análise da relação 
custo/volume/lucro a partir da investigação de empreendimentos agrícolas familiares 
produtores de mamona destinada à fabricação de biodiesel localizados na região semi-árida 
do Estado de Pernambuco.  

Nascimento, Gallon e Fey buscara identificar, no setor, a aplicação da contabilidade 
de custos, e a sua relação com planejamento e controle dos custos, associada ao 
planejamento da produção por meio de estimativa orçamentária. 

O artigo de Vinholis, Souza, Nogueira e Primavesi visou avaliar o impacto 
econômico, social e ambiental do uso do microondas doméstico para determinação de 
matéria seca e do teor de água em solos e plantas.. 

A pesquisa realizada por Scorvo Filho, Mainardes-Pinto, Paiva, Verani e Silva teve 
o objetivo de analisar o custo operacional de produção de tilápias tailandesas criadas em 
tanques-rede de pequeno volume em viveiros povoados e não povoados com a mesma 
espécie. 

Oliveira e Leone procuraram identificar correlações entre as características das 
empresas produtoras de melão do pólo frutícola Mossoró/Baraúna e a sua forma de medir o 
desempenho, a partir de uma pesquisa de campo. 

O artigo de Kassai, Passos, Feltran-Barbieri, Souza, Corrar e Arashiro buscou 
elaborar uma escala hierárquica de riscos (EHR) das atividades agropecuárias e classificar 
as principais culturas agrícolas e atividades pecuárias de acordo com seus níveis de riscos. 

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 
   


