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  RESUMO 

 

Em operações de colheita florestal mecanizada, a execução do método de 

simulação de Monte Carlo, permite a obtenção de uma amostra de valores, com 

vistas ao cálculo de probabilidades técnica-econômica por meio de distribuições que 

descrevem as incertezas e, conseguinte, a otimização dos modais de colheita. 

Diante disso, objetivou-se uma abordagem estocástica da derrubada de Eucalyptus 

sp. com uma máquina autopropelida e cabeçote de corte feller-buncher acoplado, 

para a análise das incertezas e riscos envolvidos em torno de situações reais. Foram 

ponderados dados históricos sobre valores monetários incorridos, volume de 

madeira derrubada e o tempo efetivo de trabalho, consideradas variáveis sob 

condições de incertezas, as quais foram ajustadas por meio de modelos de 

distribuição. O método de Monte Carlo foi aplicado aos modelos matemáticos para 

incorporar soluções estocásticas, com 100.000 iterações. Os resultados permitiram 

concluir que os valores monetários demandados para a substituição de peças da 

máquina possui o maior grau de associação com o custo por hora programada; há 

uma relação não linear forte negativa entre os valores monetários necessários para 

a aquisição de óleos lubrificantes e graxas e, entre o custo por hora programada da 

máquina, evidenciando que quanto maior o investimento em lubrificação menor será 

o custo por hora programada da máquina; o valor médio do custo de produção para 

a derrubada de Eucalyptus sp. é explicado por 46% em termos de variância da 

produtividade por hora efetiva da máquina. 

 

Palavras-chave: Colheita florestal. Custo de produção. Incerteza. Abordagem 

estocástica. 
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ABSTRACT 

 

In mechanized forest harvesting operations, the execution of the Monte Carlo 

simulation method permits the obtaining of a sample of values, in order to the 

calculation of technical-economic distributions that describe the uncertainty and 

consequently, the optimization of harvesting models. Thus, the goal was a stochastic 

approach of the Eucalyptus species with a self-propelled machine and coupled feller-

buncher cutter head, to analyze the uncertainties and risks involved in real situations. 

It was weighted historical data on monetary values incurred, felled timber volume, 

and the effective time of work, which are variables considered under uncertainty 

conditions and were adjusted through distribution models. The Monte Carlo method 

was applied to the mathematical models to incorporate stochastic solutions, with 

100,000 iterations. The results lead to conclude that the monetary expenditure with 

replacement parts of machine have a strong degree of association with the cost per 

scheduled machine hour; there is a strong negative nonlinear relationship between 

the monetary values required for the acquisition of lubricating oils and greases and, 

between the hourly cost per scheduled machine hour, evidencing that the higher the 

investment in lubrication the lower the cost per scheduled machine hour; the average 

value of the cost of production for the felling of Eucalyptus species is explained by 

46% in terms of productivity variance per productive machine hour. 

 

Keywords: Forest harvest. Production cost. Uncertainty. Stochastic approach.  

 





 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Coeficiente da correlação linear de Pearson para os elementos 

                 de custo da máquina autopropelida durante a derrubada de  

                  Eucalyptus sp. na Área 1 ......................................................................... 41 

Tabela 2 - Coeficiente da correlação linear de Pearson para os elementos 

                 de custo da máquina autopropelida durante a derrubada de  

                 Eucalyptus sp. na Área 2 .......................................................................... 42 

Tabela 3 - Ajuste das distribuições de probabilidades dos componentes 

                 do custo operacional horário da máquina autopropelida durante 

                 a derrubada de árvores de Eucalyptus sp. na Área 1............................... 44 

Tabela 4 - Ajuste das distribuições de probabilidades dos componentes  

                 do custo operacional horário da máquina autopropelida durante 

                 a derrubada de árvores de Eucalyptus sp. na Área 2............................... 45 

 

  



12 
 

  

 



 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Função densidade de probabilidade (FDP) da produtividade por 

                hora efetiva da máquina autopropelida durante a derrubada de  

                Eucalyptus sp. na Área 1 .......................................................................... 46 

Figura 2 - Função densidade de probabilidade (FDP) da produtividade por 

                hora efetiva da máquina autopropelida durante a derrubada de 

                Eucalyptus sp. na Área 2 .......................................................................... 47 

Figura 3 - Coeficiente de correlação de postos de Spearman dos elementos 

                de custo da máquina autopropelida durante a derrubada de  

                Eucalyptus sp. na Área 1 .......................................................................... 49 

Figura 4 - Coeficiente de correlação de postos de Spearman dos elementos 

                de custo da máquina autopropelida durante a derrubada de  

                Eucalyptus sp. na Área 2 .......................................................................... 50 

Figura 5 - Função densidade de probabilidade (FDP) do custo de produção 

                da máquina autopropelida durante a derrubada de Eucalyptus sp. 

                na Área 1 .................................................................................................. 51 

Figura 6 - Função densidade de probabilidade (FDP) do custo de produção 

                da máquina autopropelida durante a derrubada de Eucalyptus sp. 

                na Área 2 ................................................................................................... 51 

 

 

 
  



14 
 

  

 



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 
A Assimetria 

BIC Bayes Information Criterium 

Ccom Custo com combustível 

Cdep Depreciação econômica 

CHP Custo por hora programada da máquina autopropelida 

Club Custo com lubrificantes  

Cofi Custo com oficina móvel 

Cpec Custo de reposição de peças 

CPM Custo de produção da máquina autopropelida 

Crem Custo de reparos e manutenções 

EC Elementos de custo 

H Quantidade de horas efetivas da operação 

K Grau de curtose 

KS  Kolmogorov-Smirnov  

m³ ha-1 Metro cúbico por hectare  

m³ he-1 Metro cúbico por hora efetiva da máquina autopropelida  

Mope Custo da mão de obra dos operadores 

Msup  Custo da mão de obra dos supervisores  

PHM Produtividade por hora efetiva da máquina autopropelida 

R Coeficiente de correlação linear de Pearson  

Vmad Volume de madeira derrubada  

VMI Volume médio individual 

ρs Coeficiente de correlação de postos de Spearman 

  



16 
 

  

 



 

SUMÁRIO 

 

1         INTRODUÇÃO ............................................................................................... 19 

2         OBJETIVO ...................................................................................................... 21 

3        REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ........................................................................... 22 

3.1      Colheita florestal ............................................................................................. 22 

3.2      Mecanização da colheita florestal .................................................................. 23 

3.3      Feller-buncher ................................................................................................ 24 

3.4      Custos de colheita florestal ............................................................................ 27 

3.5      Análise de risco operacional-econômico ........................................................ 28 

3.6      Método de Monte Carlo .................................................................................. 30 

3.7      Séries históricas ............................................................................................. 32 

3.8      Distribuições de probabilidades ...................................................................... 32 

4        MATERIAL E MÉTODOS ............................................................................... 35 

4.1      Área experimental .......................................................................................... 35 

4.2      Análise técnica ............................................................................................... 36 

4.2.1   Operação de derrubada de Eucalyptus sp. .................................................... 36 

4.2.2   Produtividade por hora efetiva da máquina autopropelida ............................. 36 

4.3      Análise econômica ......................................................................................... 37 

4.3.1   Custo por hora programada da máquina autopropelida ................................. 37 

4.3.2   Custo de produção da máquina autopropelida ............................................... 38 

4.4      Relação linear entre os elementos de custo e o custo por hora 

           programada da máquina autopropelida .......................................................... 38 

4.5      Incorporação do risco técnico-econômico ...................................................... 39 

5        RESULTADOS E DISCUSSÕES ................................................................... 40 

5.1      Análise da relação linear dos elementos de custo ......................................... 40 

5.2      Ajuste das distribuições de probabilidades dos elementos de custo .............. 42 

5.3      Análise estocástica da produtividade por hora efetiva da máquina       

           autopropelida .................................................................................................. 46 

5.4      Análise estocástica do custo por hora programada da máquina 

           autopropelida .................................................................................................. 48 

5.5      Análise estocástica do custo de produção da máquina autopropelida ........... 50 

6        CONCLUSÕES .............................................................................................. 53 

            REFERÊNCIAS.…………………………………………………………...………65 



18 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



19 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A máquina autopropelida com cabeçote de corte florestal feller-buncher, 

empregada em sistemas que realizam a colheita florestal de árvores inteiras, realiza 

o seccionamento das árvores próximo às respectivas bases, e, por conseguinte, o 

acúmulo destas em uma mesa acumuladora, para posteriormente serem dispostas 

ao solo, em posições intrínsecas à operação subsequente, isto é, à extração da 

madeira. 

Nesta acepção, o sistema de colheita de árvores com máquinas que possuem 

estas características técnicas, segundo Moreira et al. (2004), Silva et al. (2007), 

Fernandes et al. (2010) e Sant’anna (2014) foi relatada no fim da década de 70 e, 

vem sendo uma das mais utilizadas para a exploração florestal, ademais, avaliadas 

sob diversos aspectos, dentre estes, os custos envolvidos, que de acordo com 

Miyajima et al. (2017), de forma abrangente, podem ser definidos como a 

quantificação econômica dos fatores produtivos. Todavia, uma condição presente no 

conhecimento dos custos de colheita florestal é a incerteza, devido ao conjunto de 

fatores envolvidos ou da insuficiência de dados. 

Uma das alternativas para analisar estas incertezas, é a simulação pelo 

Método de Monte Carlo, o qual consente quantificar os riscos envolvidos por meio de 

distribuições de probabilidades das variáveis de interesse, como exemplo, a partir de 

dados históricos da operação florestal objeto de estudo. De acordo com Porras 

(2018) este método caracteriza-se por construir um modelo matemático com base 

nas amostras de um problema, obtendo desta forma uma resposta probabilística. 

Portanto, a simulação pelo método de Monte Carlo envolve a amostragem 

aleatória de distribuições de probabilidade dentro de um modelo matemático 

preditivo, sendo um dos métodos numéricos mais versáteis e práticos de 

aproximação dinâmica, que tem como propósito a análise das incertezas do mundo 

real por meio do impacto da aleatoriedade das variáveis dependentes (PARRA; 

ARENAS; COGOLLO, 2015; KABUNGO; JENKINS, 2016; BUHARA; PEHLIVAN, 

2019). 

Neste contexto, ao considerar os diversos fatores que podem influenciar o 

custo de produção da derrubada de árvores de Eucalyptus sp. e, a possibilidade de 

o gestor florestal atribuir distribuições de probabilidades a todas as variáveis sob 

condições de incerteza, objetivou-se uma abordagem estocástica da derrubada de 
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Eucalyptus sp. com uma máquina autopropelida e cabeçote de corte feller-buncher 

acoplado, em condições operacionais distintas, executando o método de simulação 

de Monte Carlo, para a análise das incertezas e riscos envolvidos em torno de 

situações reais. 
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2 OBJETIVO 

 

Objetivou-se o gerenciamento estocástico dos fatores de risco técnico-

econômico da derrubada de árvores de eucalipto com feller-buncher em duas 

condições operacionais por meio do método de simulação de Monte Carlo. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Colheita florestal      

 

A colheita florestal é definida por Machado et al. (2014) como um conjunto de 

operações efetuadas no maciço florestal, que visa preparar e levar a madeira até o 

local de transporte, fazendo uso de técnicas e padrões estabelecidos com a 

finalidade de transformá-la em produto final. Para Arce, Macdonagh e Friedl (2004) a 

colheita florestal representa a operação final de um ciclo de produção florestal, na 

qual são obtidos os produtos mais valiosos constituindo um dos fatores que 

determinam a rentabilidade florestal.  

A modernização do setor de colheita florestal foi alavancada pela expansão 

da área de florestas plantadas, de maneira que esta se tornasse mais eficiente e 

econômica. Esse avanço tecnológico, iniciado na década de 1990, foi possível pela 

abertura do país às importações, permitindo que as empresas nacionais 

importassem tecnologia estrangeira. Atualmente, têm-se máquinas e equipamentos 

altamente produtivos e multifuncionais, porém cada vez mais pesados (SZYMCZAK 

et al., 2014). 

De acordo com Pereira, Lopes e Dias (2015), o aperfeiçoamento das técnicas 

e operações de colheita de madeira torna-se necessário, para o aumento de 

produtividade e redução dos custos, além da busca por melhorias na qualidade do 

trabalho e minimização de danos ao meio ambiente, contribuindo, assim, com o 

desenvolvimento sustentável e competividade das empresas florestais. 

Nas maiores empresas produtoras de madeira do Brasil são utilizadas as 

mais modernas tecnologias para a colheita florestal. Porém, para dar continuidade 

ao emprego dessas altas tecnologias, ainda existem certas lacunas que necessitam 

ser preenchidas e alguns parâmetros que precisam de melhor balizamento, para que 

se concretize o desenvolvimento sustentável da área (PENNA et al., 2011). 

A seleção de máquinas e equipamentos e o desenvolvimento de sistemas 

operacionais constituem o grande desafio para a redução dos custos operacionais 

de colheita e transporte florestal (MACHADO; LOPES, 2000). Apesar da evolução da 

colheita de madeira nos últimos anos, o Brasil ocupa a quarta posição entre os 

países com maior custo de produção, sendo necessária a busca de alternativas, a 
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exemplo de novos subsistemas, que visem o aumento da produtividade e redução 

dos custos (SANTOS et al., 2016).  

De acordo com Burla et al. (2012) e Leite et al. (2013) a colheita florestal é 

uma atividade complexa, dada à ocorrência de vários fenômenos climáticos, 

biológicos, relacionados ao sistema homem-máquina, volume individual por árvore 

(m³), declividade do terreno, que podem afetar a produtividade das máquinas e, 

consequentemente, os custos e a produção, portanto, faz-se necessário conhecer 

em detalhes os efeitos destas variáveis e a partir de então planejar as atividades 

mecanizadas. 

Silva, Sant’anna e Minetti (2003) salientam que existem vários métodos e 

sistemas de colheita e processamento de madeira no campo, segundo a espécie 

florestal, idade do povoamento, finalidade a que se destina o produto, condições 

gerais da área de colheita. Para Linfati-Medina, Pradenas-Rojas e Ferland (2016) 

devido a alta complexidade e combinações de possíveis soluções na tomada de 

decisão, na colheita florestal, o problema do planejamento estratégico continua a ser 

um grande desafio para as organizações. 

Um dos maiores desafios com que se deparam os gestores na realização do 

planejamento da produção florestal se refere às questões logísticas das operações 

de colheita. Uma das fases mais importantes do planejamento da produção florestal 

se refere ao agendamento espacial da colheita. A alocação adequada das máquinas 

florestais na área possibilita a obtenção de um manejo florestal satisfatório, 

conciliando os aspectos econômicos e ambientais destas operações 

(AUGUSTYNCZIK; ARCE; SILVA, 2015). 

 

3.2 Mecanização da colheita florestal 

 

De acordo com Schettino, Minette e Souza (2015), a mecanização das 

atividades de colheita florestal tornou-se imperiosa para a sua sustentabilidade, 

buscando ganhos de produtividade e redução de custos operacionais. Simões, 

Iamonti e Fenner (2010), ressaltam que a evolução da mecanização da colheita 

florestal foi intensificada, desencadeando um processo contínuo de avaliação dos 

rendimentos operacionais e de estimativa dos custos, haja vista que essa etapa 

despende de elevado percentual dos custos de produção de florestas comerciais. 
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A mecanização planejada no setor florestal contribui significantemente para 

maximizar retornos em geral, atendendo aos critérios das certificadoras, que são 

afetados, principalmente, pela etapa de colheita florestal (LEITE et al., 2014). 

Contudo, segundo Simões, Fenner e Esperancini (2010) a aquisição de máquinas 

empregadas na colheita florestal despende de alto investimento financeiro, o que 

implica na necessidade de avaliações que possibilitem definir com maior precisão, 

qual será a máquina ou o conjunto mais preconizado para a racionalização dessa 

operação. 

Segundo Sampietro, Lopes e Reichert (2015), o processo de mecanização do 

setor florestal possibilitou uma evolução significativa na produtividade, na redução 

de custos e na melhoria da qualidade das operações florestais. Nessa perspectiva 

LeDOUX (2010) ressalta que a tendência de aumento da mecanização foi atribuída 

à necessidade de se preocupar com a produtividade, segurança, questões 

ambientais e custos, além do fluxo constante de madeira durante todo o ano ser 

imperativo para gerar receitas, cobrir custos e obter lucros.  

Embora as máquinas florestais apresentem custos de aquisição elevados, a 

sua utilização é justificada pela maior eficiência operacional, baixo contingente de 

mão-de-obra, menores índices de acidentes, além de permitir maior controle dos 

custos e elevada produtividade, o que reduz significativamente os custos por 

unidade produzida (VIEIRA et al., 2016; LEONELLO; GONÇALVES; FENNER, 

2012). 

Para Simões e Fenner (2010), a realização de estudos sobre as variáveis que 

influenciam a produtividade de colheita florestal mecanizada é imperativa, pois visam 

a minimização dos custos e a otimização operacional. Assim, a identificação dessas 

variáveis pode ser realizada por estudos específicos que possibilitem estimar a 

produtividade, a qual resultará em subsídios para avaliação mais precisa do 

processo de produção. Conforme Santos et al. (2016b) a avaliação econômica de 

máquinas e equipamentos é uma ferramenta importante na determinação da 

rentabilidade da atividade florestal. 

 

3.3 Feller-buncher      

 

Entre as máquinas mais utilizadas na exploração florestal se encontram os 

feller-bunchers (MOREIRA et al., 2004). O feller-buncher é o trator que corta, 
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acumula e tomba/bascula um feixe de árvores acumuladas no cabeçote. O 

procedimento de corte consiste em fixar a árvore e, em seguida fazer o corte no 

nível do solo. Após o corte é acionado o braço acumulador, firmando uma ou mais 

árvores no cabeçote, reabrindo as garras e acionando o mecanismo de corte para 

nova operação, até atingir a capacidade de carga (LIMA; LEITE, 2014).  

O surgimento do feller-buncher no Brasil é relatado no fim da década de 70, 

quando, com base em modelos de máquinas americanas, a empresa Olinkraft 

desenvolveu um equipamento de corte acionado por uma bomba hidráulica que, 

ligada ao motor de uma máquina base, acionava duas laminas em forma de tesoura, 

efetuando, desta maneira, o corte da árvore (SANT’ANNA, 2014). Para Silva, Fenner 

e Cataneo (2007), especificamente o feller-buncher, tem sido avaliado sob diversos 

aspectos, em diversas partes do mundo, com objetivos diversos, como, por exemplo, 

avaliar a produtividade, necessidade de manutenção mecânica e eletrônica, danos 

às árvores remanescentes e ao solo, entre outros. 

Segundo Fernandes et al. (2010) o sistema de colheita conhecido como 

sistema full-tree, predominante nos países da América do Norte, utiliza um conjunto 

mecanizado composto pelo feller-buncher e skidder, sendo o feller-buncher um trator 

florestal de esteira ou pneus, com cabeçote que realiza o corte e o agrupamento das 

árvores em feixes, preparando-as para os tratores skidders efetuarem o 

deslocamento dos feixes até as margens da estrada ou pátio temporário. 

Akay, Erdas e Sessions (2004) verificaram que o feller-buncher é o 

equipamento que apresenta maior produtividade e menor custo de produção dentro 

de um sistema de colheita de madeira, sendo diretamente influenciado pelo volume 

individual e pela quantidade de árvores por área, além disso, o aumento da 

quantidade de árvores por área aumenta a produtividade, pois resulta na diminuição 

do tempo gasto com deslocamento.  

A colheita com o feller-buncher é indicado para operações em declividades 

inferiores a 30 % e, para árvores com diâmetros entre 30 e 70 cm, além disso, 

permite o corte de derrubada perto do nível do solo, que consequentemente 

aumenta a eficiência operacional das atividades de extração e silviculturais, ou seja, 

tocos com altura baixa propiciam benefícios operacionais e econômicos superiores 

quando comparados com tocos com altura alta em relação ao nível do solo (HAN; 

RENZIE, 2005). 
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Segundo Fernandes et al. (2009), os melhores resultados do sistema de 

árvores inteiras, em geral, foram registrados quando as máquinas trabalharam na 

floresta de eucalipto com produtividade de 300 m³ ha-1, que resultou numa 

produtividade da máquina de 40,84 m³ he-1. Nascimento et al. (2011) avaliaram a 

derrubada com feller-buncher em duas posições distintas de tombamento (45º e 

90º), em ambas, a produtividade de trabalho da máquina foi de aproximadamente 

347 árvores por hora efetiva ou 48,8 m3 he-1. Já Fernandes et al. (2011) estudaram a 

derrubada em diferentes produtividades de floresta, 100, 200 e 300 m³ ha-1, sendo 

que, a produtividade da máquina foi de 13,81; 23,67 e 40,84 m³ he-1 

respectivamente, ou seja, a produtividade da máquina foi diretamente proporcional à 

produtividade da floresta. 

Oliveira Júnior, Seixas e Batista (2009) analisaram a produtividade do feller-

buncher em padrões diferentes de topografia e produtividades de floresta, em áreas 

acidentadas, para as classes de 0–6, 7–11, 12–18 e 19–27 graus de declividade, 

respectivamente, os resultados obtidos para a floresta de 165 m³ ha-1 foram 65,9; 

65,5; 41,6 e 35,5 m³ he-1 e para a floresta com produtividade de 224 m³ ha-1 foram de 

95,5; 71,8; 65,7 e 47,5 m³ he-1, Em áreas planas, para as florestas de 264, 200 e 164 

m³ ha-1 os resultados respectivamente foram 116,19; 67,57 e 55,35 m³ he-1. Nas 

áreas com maior inclinação do terreno pode reduzir pela metade a produtividade 

quando comparada em terreno plano.  

Em análise da produtividade de um sistema de colheita de árvores inteiras no 

norte do estado de Goiás, Fiedler, Rocha e Lopes (2008), obtiveram para o feller-

buncher a produtividade média de 47,3 m³ he-1, os principais fatores que 

influenciaram no tempo do ciclo operacional e na produtividade do feller-buncher são 

a distância de deslocamento e o volume de madeira das árvores. 

Rocha et al. (2009) estudaram a produtividade e custos de um sistema de 

colheita de árvores inteiras numa floresta de eucalipto de 8 anos e os resultados 

encontrados para o feller-buncher foi de 47,3 m³ he-1, neste estudo, por meio da 

análise de regressão descobriram que o volume do feixe de madeira influencia na 

produtividade. Minette et al. (2008) salientam que o elemento que gastou mais 

tempo durante a operação de feller-buncher foi o corte; o qual consumiu 53% do 

tempo do ciclo operacional, sendo que este tempo variava de acordo com o modo de 

produção dos operadores da máquina, fato devido alguns operadores preferiam 

acumular um maior número de árvores.  
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Um aspecto importante ao empregar o feller-buncher é o aspecto biótico. 

Nesse sentido, Freitas et al. (2011) constataram atenuação dos danos ambientais 

em relação à floresta do entorno, a qual foi proporcionada pela melhor eficiência no 

direcionamento de queda das árvores. Em relação ao aspecto antrópico, verificaram 

retração na oferta de empregos pela substituição do corte semimecanizado pelo 

mecanizado, porém houve também alterações positivas, principalmente em relação 

aos fatores salários e qualificação profissional.  

 

3.4 Custos de colheita florestal  

 

Dentre as atividades florestais a colheita é a operação que gera maior custo à 

madeira posta na fábrica compreendendo as atividades de corte, extração e 

carregamento da madeira nos veículos de transporte. Esta atividade é geralmente 

realizada de forma mecanizada com intuito de aumentar o rendimento e assim 

reduzir os custos de produção (SANTOS et al., 2016a). 

De acordo com Oliveira et al. (2017), devido a grande representatividade da 

colheita florestal no custo da madeira posto em fábrica e no custo final do produto, 

todas as operações que compõem este processo devem ser planejadas em todos os 

aspectos da produção, tornando-se primordial para o crescimento das empresas 

florestais. Para Spinelli, Wardb e Owendec (2009) e Magalhães e Katz (2010) a 

colheita foi mecanizada na maioria das grandes empresas florestais brasileiras e a 

utilização de equipamentos de alta tecnologia, aumentou o rendimento operacional, 

a segurança no trabalho, reduziu os custos, contudo, estes estão entre os mais 

competitivos do mundo, pois segundo Castro et al. (2017) é a mais dispendiosa em 

termos de custo de produção.  

Várias são as metodologias de cálculo econômico-financeiro das máquinas de 

colheita florestal e podem variar de acordo com o tipo de máquina, fabricante ou 

empresa. Basicamente, no cálculo de custos de máquinas, considera-se o somatório 

do custo fixo e do custo variável (SILVA et al., 2014). O controle da produção e dos 

custos operacionais é essencial para a organização de uma empresa, que 

influenciará diretamente sobre os rendimentos, condições de trabalho, 

aproveitamento da mão de obra e da máquina (MACHADO, 1984). 

No entendimento de Speidel (1966) e Malinovski et al. (2006) o custo de 

colheita florestal é inversamente proporcional à produtividade das operações de 
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colheita, sendo que estes custos são representados pela soma de todos os valores 

consumidos no processo produtivo. Santos et al. (2017) salientam que antes da 

realização de qualquer análise financeira é necessário que os custos sejam 

calculados, estes devem permitir além do planejamento e controle do uso de 

máquinas a comparação entre diferentes alternativas de investimento.  

Fiedler et al. (2017) afirmam que a atividade de colheita florestal deve ser 

planejada juntamente com uma logística da máquina e a otimização do corte 

sequencial, buscando obter a menor distância do transporte para a unidade cortada, 

o que pode resultar em custos mais baixos com a atividade e também aumentar a 

produtividade do sistema de colheita florestal. Segundo Carmo et al. (2015) é de 

suma importância verificar o melhor sistema de colheita que resulte no menor custo 

por volume produzido, levando-se em consideração as condições do terreno, a 

finalidade de uso da madeira e os recursos financeiros disponíveis na execução das 

atividades.  

A mecanização das atividades de produção de madeira tornou-se 

fundamental para a sustentabilidade dos negócios florestais. O objetivo foi minimizar 

os custos de produção, diminuir a dependência do trabalho, aumentar a 

produtividade, reduzir as taxas de acidentes de trabalho e danos ao ambiente, além 

de garantir um fluxo contínuo de suprimento de madeira às unidades consumidoras 

(SCHETTINO et al., 2017). 

 

3.5 Análise de risco operacional-econômico 

 

Segundo Fernandes (2012) a ideia de risco, de forma mais específica, está 

diretamente associada às probabilidades de ocorrência de determinados resultados 

em relação a um valor médio esperado. É um conceito voltado para o futuro, 

revelando uma possibilidade de perda. Para Mendonça et al. (2009) todos os 

projetos de investimento, independente do setor ou de seu prazo de duração, estão 

sujeitos ao risco e à incerteza, inerentes a uma economia de mercado, a análise de 

risco é de fundamental importância no processo de tomada de decisão.  

      Em um contexto geral, risco é definido como a probabilidade de 

ocorrência de um evento adverso específico sobre saúde humana, bens materiais ou 

o meio ambiente, como consequência da exposição a um "perigo" que podem se 

materializar por meio de um evento acidental. Análise de risco significa o uso de 



29 
 

informações disponíveis para identificar riscos existentes e estimar o nível de risco 

presente (HERRERA-GALÁN, 2017). 

Após a identificação dos riscos, estes devem ser analisados de acordo com a 

sua probabilidade de ocorrência e seu impacto nos objetivos do projeto. A análise 

dos riscos tem como objetivo priorizar as respostas, uma vez que dificilmente o 

projeto tem tempo, dinheiro e recurso para responder a todos os riscos (VARGAS, 

2016). A análise de riscos permite a identificação de fatores que podem afetar o 

sucesso de um projeto, e ainda, a probabilidade desses fatores assumirem valores 

que possam prejudicar, total ou parcialmente, o projeto, e as consequências destes 

fatores assumirem aqueles valores em particular (ALENCAR; SCHMITZ, 2010). 

Segundo Castro, Peixoto e Rio (2005) a análise de risco compreende a 

identificação de perigos e pressupõe uma quantificação ou qualificação dos seus 

efeitos para a coletividade em termos de prejuízos materiais e imateriais. Para 

Oliveira e Cunha (2015) a análise de risco tem como fim fornecer informações 

científicas para a tomada de decisão. A análise de risco contribui para as 

organizações por permitir elaborar os fundamentos das melhores decisões no 

planejamento de investimentos e oferece uma posição estratégica em relação à 

incerteza contextual (CLEMENTE; ALMEIDA-FILHO, 2015).  

A análise de risco permite determinar a probabilidade dos retornos 

(TIMOFEICZYK JUNIOR et al., 2016). Do ponto de vista acadêmico, é notável uma 

maior quantidade de estudos na área de análise de riscos financeiros voltados à 

tomada de decisão entre projetos internos das empresas (ETGES; SOUZA, 2016). 

Identificar, medir e organizar opções para controle dos riscos é o chamado 

gerenciamento de riscos (KERZNER, 2002). Uma das preocupações mais evidentes 

de executivos e profissionais envolvidos com projetos, principalmente diante da crise 

financeira que assolou o mundo em 2008, foi, sem dúvida, sobre a eficácia do 

gerenciamento de riscos (RABECHINI JUNIOR; CARVALHO, 2013).  

A aplicação de simulações é uma técnica de análise de riscos em que os 

acontecimentos futuros prováveis são simulados em computador, gerando taxas de 

retorno e índice de riscos estimados (BORDEAUX-REGO et al., 2013). Para realizar 

análises de risco pode ser utilizada a simulação de Monte Carlo, desenvolvendo 

modelos de possíveis resultados, substituindo uma gama de valores, na forma de 

uma distribuição de probabilidade, por qualquer fator em um projeto que tenha 

incerteza inerente (JOUBERT; PRETORIUS, 2017).  
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3.6 Método de Monte Carlo 

 

A utilização de métodos matemáticos e estatísticos pode auxiliar gestores a 

lidar com dificuldades do processo de tomada de decisão no ambiente de negócios. 

Algumas dessas decisões estão relacionadas à otimização da utilização da 

capacidade produtiva visando a obtenção de melhores resultados econômicos para 

a empresa (SARAIVA JÚNIOR; TABOSA; COSTA, 2010). 

Para Parra, Arenas e Cogollo (2015) o método de Monte Carlo é um dos 

métodos numéricos mais versáteis e amplamente utilizados para lidar com 

aleatoriedade. O poder da modelagem de simulação de Monte Carlo nos permite 

incluir mais complexidade no modelo matemático determinista ao incorporar o 

impacto da aleatoriedade nas variáveis dependentes. O método de Monte Carlo, 

também conhecido como simulação de Monte Carlo, consiste basicamente na 

geração de números aleatórios associados a técnicas probabilísticas, utilizado para 

solução de problemas não convencionais, cuja solução por métodos determinísticos 

seria muito trabalhosa, quando não inviável (MACHADO; FERREIRA, 2012).  

É o método mais utilizado quando o modelo é complexo, ou não linear, ou 

quando envolve parâmetros de risco. É possível analisar riscos indiretos associados 

ao projeto, além de servir como auxílio durante a análise de viabilidade econômica 

de projetos de investimentos (RITTER et al., 2014), pois os cenários de riscos 

exemplificados pelo método de Monte Carlo tornam possível melhorar a tomada de 

decisão nas organizações frente às contingências (SABBAG; COSTA, 2015). De 

acordo com Carvalho et al. (2016) o método de Monte Carlo é utilizado para a 

determinação da probabilidade aproximada de um evento específico resultante de 

uma série de processos estocásticos, assumindo que a distribuição estatística dos 

parâmetros de entrada é conhecida. 

Conforme Correia Neto, Moura e Forte (2002) o método de Monte Carlo é 

uma forma de se efetuarem projeções econômico-financeira considerando o risco, 

pois esse método gera números aleatórios para as receitas previstas, baseados em 

premissas adotadas. Para Reis e Armond (2008) é uma técnica que usa geração de 

números aleatórios para simular a realidade, assim, pode prever situações com base 

em modelos estatísticos e evitar surpresas quando do investimento em um novo 

negócio. A simulação de Monte Carlo possibilita a geração de cenários a partir da 

geração de variáveis aleatórias aderentes à uma distribuição de probabilidade 
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estabelecida. Por seu caráter genérico, pode ser utilizada em qualquer estudo que 

pretenda simular cenários (BECK; ANZANELLO; KAHMANN, 2015).  

Segundo Coelho, Armellini e Morales (2017) este método fornece resultados 

satisfatórios, uma vez que está associado à geração de dados numéricos aleatórios 

para a obtenção de valores deterministicamente difíceis de definir. Foi amplamente 

utilizado na resolução de vários modelos em que uma resolução analítica não pode 

ser encontrada. Conforme Ross et al. (2015) a simulação de Monte Carlo é mais 

uma tentativa de dar forma a incerteza do mundo real. Essa abordagem tem o nome 

de um famoso casino europeu, pois analisa projetos da forma que se poderia 

analisar estratégias de jogo. Para Rodríguez e Salgado (2017) é um dos métodos 

numéricos que permitem a solução de diferentes tipos de problemas por meio de 

probabilísticas modelos de sistemas e a simulação de variáveis aleatórias.  

Para Coelho Júnior et al. (2008) o uso do método de Monte Carlo se destaca 

como uma ferramenta poderosa e útil para reduzir o risco no processo de tomada de 

decisões econômicas, devido a facilidade de utilização, e por fornecer várias 

alternativas de previsão da distribuição de probabilidades para a tomada de decisão, 

destacando-se, assim, dentro das teorias de simulação. Outra vantagem é a 

possibilidade de aplicações em problemas de tomada de decisão, nas quais o 

comportamento de um ou mais fatores (variáveis envolvidas com o problema) são de 

natureza determinística (SARAIVA JUNIOR; RODRIGUES; COSTA, 2009).  

As simulações de Monte Carlo fornecem um dos métodos mais práticos de 

aproximação da dinâmica e das incertezas do mundo real (KABUNGO; JENKINS, 

2016). Permite que a incerteza do projeto seja quantificada levando em 

consideração o tempo que leva para realizar cada tarefa em relação aos fatores de 

tempo sobrepostos (GALVEZ; ORDIERES; CAPUZ-RIZO, 2015). O método de 

simulação de Monte Carlo é um processo que usa em cada simulação um conjunto 

particular de valores de variáveis aleatórias geradas artificialmente de acordo com a 

distribuição de probabilidade que está sendo analisada (MARENGO; ARREGUÍN; 

ROMERO, 2010). 
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3.7 Séries históricas 

 

Uma série histórica é uma sequência de dados obtidos em intervalos 

regulares de tempo durante um período específico (LATORRE; CARDOSO, 2001). 

As séries históricas são conjuntos de medidas de uma mesma grandeza, relativas a 

vários períodos consecutivos (DOWNING; CLARK, 2006). De acordo com Freitas, 

Cortela e Ferreira (2017), a série histórica é uma sequência de dados quantitativos 

relativos a momentos específicos e estudados segundo sua distribuição no tempo, 

deve referir-se a um período de tempo suficiente para possibilitar ao pesquisador a 

percepção da tendência do evento, o período é determinado pela disponibilidade dos 

dados, e não pelo pesquisador. 

As características básicas da série histórica podem ser capturadas por 

modelos estocásticos (MACEIRA; PENNA; DAMÁZIO, 2006). A qualidade estatística 

das estimativas baseadas na série histórica é proporcional ao tamanho da amostra 

utilizada. Quanto maior o tamanho da amostra maior a confiança estatística na 

estimativa (VARGA, 2001).  

De acordo com Pinheiro (2013) nos processos estocásticos, as séries são 

definidas em estacionárias ou não estacionárias. No último caso, os valores 

aleatórios são independentes e, identicamente, distribuídos com distribuição normal 

de média igual a zero e com variância constante. O estudo de séries históricas 

justifica-se pelo fato de que, em diversas áreas do conhecimento, é possível 

entender os fatores que exercem influência sobre o comportamento dos 

componentes de uma série, como por exemplo, tendências, variações cíclicas, 

variações sazonais e variações irregulares. Dessa maneira, identificar as ocorrências 

que alteram o padrão de uma série é importante para estabelecer estratégias de 

ação e tomada de decisão (NORONHA; SOUZA; ZANINI, 2016). 

 

3.8 Distribuições de probabilidades 

 

Conforme Said (2016) sob condições de incerteza, os gerentes apreciam e 

preferem a informação que tem previsibilidade dentro de um intervalo em vez de 

uma estimativa pontual. Para Pittenger et al. (2012), uma distribuição de 

probabilidade é um “modelo matemático que relaciona o valor da variável com a 

probabilidade de ocorrência desse valor na população. De acordo com Qian, Stow e 
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Cha (2015) uma distribuição de probabilidade é usada para descrever o que nós 

sabemos sobre o parâmetro. Resume nosso conhecimento antes de observarmos os 

dados. 

De acordo com Gallab et al. (2016) a distribuição PERT é uma distribuição 

contínua delimitada em ambos os lados. Sendo uma distribuição alternativa ao 

Triangular, tem os mesmos três insumos, mínimo, mais provável e máximo, mas é 

uma curva suave que coloca menos ênfase em valores extremos. A distribuição 

PERT é frequentemente usada em análise de risco. Para Mun (2011) é uma versão 

da distribuição Beta e costuma apresentar uma assimetria à direita, pois estima 

valores próximos aos mais prováveis. 

A distribuição PERT possui vários recursos úteis quando usada como uma 

distribuição de amostragem na simulação de Monte Carlo; pode ser prontamente 

mudada, de uma maneira controlada, de uma distribuição que é simétrica para uma 

que é altamente distorcida; pode ser usado para fornecer um ajuste próximo às 

distribuições Normal ou Log-normal quando for necessário; os limites finitos podem 

ser modificados sistematicamente (BENKE; LOWELL; HAMILTON, 2008). Battke et 

al. (2013) afirmam que a distribuição PERT pode ser usada para os parâmetros de 

entrada estocásticos, é explicitamente recomendada para ser usada para modelar 

estimativas de especialistas, pois é menos sensível a valores extremos. 

A distribuição Triangular permite uma boa flexibilidade quanto ao grau de 

assimetria, permitindo uma característica positiva para a estimação subjetiva da 

distribuição (CASTRO et al., 2007). É apropriada nos casos em que é possível 

determinar o valor mais provável da variável aleatória, o seu valor mínimo, o 

máximo, e quando uma função linear parece apropriada para a descrição da 

distribuição dos valores dos erros das variáveis (ASSIS et al., 2006).  

Bressan (2002) afirma que a distribuição Triangular é usada, mais 

comumente, quando o objetivo é obter uma aproximação na ausência de dados, a 

qual permite ajustar uma distribuição mais adequada, ou quando se conhece apenas 

os valores mais prováveis, mínimo e máximo da variável, mas não se conhece muito 

sobre a distribuição empírica dos dados. Para Gottschalk, Scholz e Nowack (2010) é 

usado se o resultado mais provável for vagamente conhecido, fornece uma 

avaliação menos evidente da incerteza e do desvio padrão, como a distribuição 

uniforme. 
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Timo e Acácio (2012) afirmam que o problema de distribuições assimétricas é 

tratado na estatística clássica e a mais conhecida das distribuições assimétricas é a 

distribuição Log-normal. Conforme Oikawa e Ishiki (2013) na distribuição Log-normal 

é considerada que a distribuição de variáveis aleatórias tem a propriedade em que 

os logaritmos dos seus valores sejam normalmente distribuídos. A distribuição Beta 

é muito flexível, podendo assumir várias formas para uma ampla faixa de 

distribuições (SCOLFORO, 1998). Para a estimativa dos valores de ocorrência de 

probabilidade, através da distribuição Beta, a equação deve ser adimensionalizada 

para um intervalo compreendido entre [0 e 1] (MARQUES JÚNIOR et al., 1995). 

De acordo com El-Zaart (2010) a distribuição Gamma é uma distribuição 

estatística que pode modelar modos simétricos e não simétricos. Pascoa, Ortega e 

Cordeiro (2011) afirmam que este modelo possui capacidade de modelar funções de 

taxa de falha monótona e não monótona, que são bastante comuns na análise e 

confiabilidade de dados ao longo da vida. É o modelo mais popular para analisar 

dados distorcidos.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Área experimental 

 

O estudo foi realizado a partir da série de dados históricos da derrubada de 

Eucalyptus sp. em corte raso, implantadas a partir de mudas clonais. A idade média 

do plantio era de 6,65 ± 1,45 anos, altura média de 25,73 ± 3,55 m e o incremento 

médio anual de 54,55 m³ ha-1 ano-1 e, a produtividade média das florestas era de 

349,32 m³ com casca por hectare. 

As áreas ponderadas no estudo estavam localizadas na região Centro-Oeste 

do Estado de São Paulo. De acordo com Santos et al. (2018b) as áreas possuíam 

unidades de solos, predominantemente do tipo Latossolo Vermelho Amarelo, 

Distrófico Psamítico. Além disso, tinha classe de relevo plano, isto é, declividades 

que variaram entre 0 e 3 %, obtidas por meio do Instituto Geográfico e Cartográfico 

do Estado de São Paulo (2018).  

Os dados ponderados compreenderam o período de derrubada de Eucalyptus 

sp. entre os meses de julho de 2011 e agosto de 2016, caracterizando uma série 

histórica. Assim, a área total colhida foi de 1.096,20 hectares, que resultou em 

466.954,74 metros cúbicos de madeira derrubada em duas áreas com condições 

operacionais distintas, caracterizadas em consonância ao volume médio individual 

(VMI) e a densidade populacional, descritas como: 

Área 1: espaçamento de três metros entre linhas de plantio e dois metros 

entre árvores, com número médio de 1.487 árvores, isto é, 89% de sobrevivência e, 

VMI de 0,22 m3; 

Área 2: espaçamento de três metros entre linhas de plantio e dois metros e 

meio entre árvores, com sobrevivência média de 1.318 árvores, logo, 99% de 

sobrevivência e, VMI de 0,28 m3. 

 

  



36 
 

4.2 Análise técnica 

 

4.2.1 Operação de derrubada de Eucalyptus sp. 

 

A operação de derrubada foi realizada por uma máquina autopropelida da 

marca John Deere, modelo 903 k, com potência nominal de 224 hp, com rodados de 

esteira, com cabeçote de corte feller-buncher modelo FR22B, para capacidade de 

corte de 558,8 mm e capacidade de acúmulo de 0,48 m2 e com alcance máximo do 

braço de 6,71 m. 

O eito de operação da máquina autopropelida foi composto por quatro linhas 

de plantio, com o deslocamento sobre a terceira linha e com os rodados nas 

entrelinhas. O direcionamento dos feixes foi com vistas a permitir o aumento da 

produtividade por hora efetiva da operação seguinte após a derrubada, ou seja, da 

operação de extração dos feixes das árvores de Eucalyptus sp. até as margens das 

estradas florestais.  

 

4.2.2 Produtividade por hora efetiva da máquina autopropelida 

 

O volume de madeira foi obtido por meio da quantidade de árvores de 

Eucalyptus sp. derrubadas, mensuradas a partir do sistema de registro diário de 

operação do feller-buncher, o qual possuía um contador digital de pulsos, da marca 

Autonics, modelo LCD LA8N-BN. Isto posto, esta quantidade foi multiplicada pelo 

VMI, obtido por meio do inventário pré-corte. 

Em relação a quantidade de horas efetiva da máquina autopropelida 

(Equação 1), foram ponderados os tempos despendidos com a operação fim, ou 

seja, com a derrubada e disposição dos feixes das árvores, aferidos diariamente por 

meio do sistema de controle da empresa de base florestal. Portanto, a quantidade de 

horas operacionais paradas decorrentes de acidentes, atrasos com transporte de 

pessoal, instruções de segurança e treinamento, condições climáticas adversas, 

manutenções preditivas, manutenções preventivas, manutenções corretivas, 

deslocamento para abastecimento de combustível e deslocamento entre talhões, e 

necessidades fisiológicas, não foram consideradas para o cômputo das horas 

efetivamente trabalhadas. 
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A produtividade por hora efetiva da máquina autopropelida foi determinada 

pela razão entre o volume de madeira derrubada e a quantidade de horas efetivas 

de operação (Equação 1). 

𝑃𝐻𝑀 =
𝑉𝑚𝑎𝑑

ℎ
                                                                                                                                           (1) 

em que: 

𝑃𝐻𝑀 é a produtividade por hora efetiva da máquina autopropelida (m3 PHM-1); 

𝑉𝑚𝑎𝑑 é o volume de madeira derrubada (m3 h-1); 

ℎ é a quantidade de horas efetivas da operação (h).  

 

4.3 Análise econômica 

 

Os valores monetários foram expressos em dólar comercial americano (US$), 

oficial do Banco Central do Brasil a preço de venda (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 

2018). Logo, considerou-se como taxa de câmbio o preço da moeda estrangeira 

medido em unidades e frações da moeda nacional, que era de R$ 3,3237 em 

31/03/2018. 

 

4.3.1 Custo por hora programada da máquina autopropelida 

 

O custo por hora programada da máquina autopropelida foi determinado 

considerando o custo real histórico corrigido, portanto, utilizou-se dados reais já 

registrados, com atualização monetária pautada no Índice Geral de Preços – 

Disponibilidade Interna (IGP-DI). Esta forma de custeio, compreendeu o custo 

contábil (depreciação), despesas e gastos demandados para a operação de 

derrubada de Eucalyptus sp., estruturados em elementos de custo (EC) da seguinte 

forma:  

Custo da mão de obra dos operadores (Mope): despesas com os operadores 

da máquina autopropelida, ou seja, foram inclusos os valores monetários com 

equipamentos de proteção individual, refeições, transporte, plano de saúde, 

benefícios e encargos sociais; 

Custo da mão de obra dos supervisores (Msup): despesas com os 

supervisores e encarregados florestais, que pondera os valores monetários com 
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equipamentos de proteção individual, refeições, transporte, plano de saúde, 

benefícios e encargos sociais; 

Depreciação econômica (Cdep): despesa demandada para recuperar o capital 

aplicado para aquisição da máquina autopropelida, considerando cotas lineares; 

Custo com lubrificantes (Club): foram compostos pelos gastos com óleo de 

motor, óleo hidráulico e graxas utilizados na máquina autopropelida; 

Custo com oficina móvel (Cofi): foram formados pelos custos diretos e indiretos 

despendidos com caminhão oficina, que era utilizado para reparos e manutenções a 

campo; 

Custo com combustível (Ccom): gasto com óleo diesel consumido pela 

máquina autopropelida; 

Custo de reposição de peças (Cpec): gastos com filtros, peças, recuperação de 

componentes hidráulicos utilizados nas manutenções preventivas e corretivas da 

máquina autopropelida; 

Custo de reparos e manutenções (Crem): foram formados pelos gastos com 

terceiros (mão de obra e reformas realizadas na máquina autopropelida). 

 

4.3.2 Custo de produção da máquina autopropelida  

 

O custo de produção da máquina autopropelida durante a derrubada de 

Eucalyptus sp. demonstra a razão entre o custo por hora programada e a 

produtividade por hora efetiva da máquina autopropelida (Equação 2).  

𝐶𝑃𝑀 =
𝐶𝐻𝑃

𝑃𝐻𝑀
                                                                                                                                           (2) 

em que: 

𝐶𝑃𝑀 é o custo de produção da máquina autopropelida (US$ m-3); 

𝐶𝐻𝑃 é o custo por hora programada da máquina autopropelida (US$ CHP-1). 

 

4.4 Relação linear entre os elementos de custo e o custo por hora 

programada da máquina autopropelida 

 

Para analisar o grau de interdependência linear das variáveis quantitativas 

discretas, isto é, a associação linear entre os EC e o CHP, empregou-se o 

coeficiente de correlação linear de Pearson, denotado por r, e de acordo com Triola 
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(2015) o valor de r está sempre entre -1 e 1. Diante disso, o coeficiente de 

correlação linear foi interpretado em consonância à Sullivan (2017), descrito como: 

relação linear perfeita positiva (ρ = 1), relação linear forte positiva (0,9 ≤ ρ < 1), 

relação linear moderada positiva (0,4 ≤ ρ < 0,9), relação linear forte negativa (ρ = -1), 

relação linear forte negativa (-0,9 ≤ ρ < -1), relação linear moderada negativa (-0,4 ≤ 

ρ < -0,9). 

 

4.5 Incorporação do risco técnico-econômico  

 

O método de Monte Carlo foi utilizado aos modelos matemáticos para 

incorporar soluções estocásticas, com 100.000 iterações, assegurando a 

convergência dos dados para uma distribuição normal, realizadas por meio do 

software @Risk 7.6 Copyright © 2018 (PALISADE CORPORATION, 2018). O 

gerador de números pseudoaleatórios empregado foi o Mersenne Twister, outrossim, 

manteve-se o mesmo parâmetro inicial para o modelo executado. As variáveis de 

entrada do modelo (inputs), consideradas como variáveis estocásticas após as 

atribuições de probabilidades, foram: Mope, Msup, Cdep, Club, Cofi, Ccom, Cpec, Crem, 

quantidade de horas efetivas de operação e o volume de madeira derrubada. 

A partir da série dos valores históricos destes inputs, foi adotado o teste de 

Kolmogorov-Smirnov (KS), ao nível de 1% de significância para verificar a 

normalidade dos dados. Posteriormente, foram ajustadas distribuições de 

probabilidade pelo critério de seleção Bayes Information Criterium (BIC) e, por 

conseguinte, foram construídos os modelos estocásticos para expressar o CHP, a 

PHM e o CPM de derrubada de Eucalyptus sp. com máquina autopropelida e 

cabeçote feller-buncher acoplado, caracterizados como outputs.  

E por fim, com vistas a mensurar o coeficiente de correlação entre os inputs e 

outputs, isto é, entre a variável de saída e as amostras para cada variável de 

entrada, adotou-se o coeficiente de correlação de postos de Spearman (ρs) devido a 

estas variáveis possuírem relações não lineares, e sobretudo, de acordo Rachev et 

al. (2010) em finanças, particularmente em análise de riscos, é importante ter uma 

medida de dependência que se concentre apenas no comportamento de duas 

variáveis. Além disso, considerou-se o nível de significância de 5%. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 Análise da relação linear dos elementos de custo 

 

Ao sopesar a derrubada em plantios de Eucalyptus sp. na Área 1 (Tabela 1), 

constatou-se correlação linear moderada positiva entre o Cofi e Cdep (ρ = 0,89), 

demonstrando que a vida útil econômica do ativo determinada pela empresa pode 

aumentar os dispêndios monetários para a realização das manutenções, seguido do 

Crem e o Ccom (ρ = 0,88) evidenciando que ao decorrer da vida útil econômica ocorreu 

um aumento dos valores monetários demandados com reparos e manutenções e do 

consumo de combustível, e entre a Cdep e o Mope (ρ = 0,80). Apesar destas 

correlações não apresentarem significância estatística, estas variáveis, podem 

influenciar positivamente o CHP. Neste contexto, devem-se adotadas ações 

mitigadoras para a redução dos valores monetários do CHP.  

Não obstante, há uma correlação negativa forte entre o Crem e o Club (ρ = -

0,98), contudo, não é estaticamente significativa. Além disso, também há uma 

correlação moderada negativa (ρ = -0,82) entre o Club e o Cofi, as quais 

apresentaram significância estatística (ρ < 0,05), corroborando que a lubrificação 

preditiva dos componentes mecânicos e hidráulicos da máquina autopropelida 

podem diminuir os dispêndios com a oficina móvel, utilizada como apoio às 

operações de colheita florestal.  
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Tabela 1 - Coeficiente da correlação linear de Pearson para os elementos de custo da máquina 
autopropelida durante a derrubada de Eucalyptus sp. na Área 1 

EC Mope Msup  Cdep  Club Cofi Ccom Cpec Crem 

Mope 1               

Msup 0,68 ns 1             

Cdep 0,80 ns 0,36 ns 1           

Club -0,43 ns -0,09 ns -0,72 ns 1         

Cofi 0,77 ns 0,22 ns 0,89 * -0,82 * 1       

Ccom 0,42 ns 0,66 ns 0,39 ns -0,30 ns 0,33 ns 1     

Cpec -0,27 ns 0,44 ns -0,31 ns 0,00 ns -0,41 ns 0,39 ns 1   

Crem 0,25 ns 0,53 ns 0,47 ns -0,98 ns 0,62 ns 0,88 ns 0,91 ns 1  

* - significativo a 5%; ns - não significativo. 

 

Ao analisar a derrubada de Eucalyptus sp. na Área 2 (Tabela 2), constatou-se 

que o maior grau de correlação linear positiva foi entre o Crem e o Cpec, o qual é 

considerado moderado (ρ = 0,78), com significância estatística (ρ < 0,05), fato que 

pode ser explicado devido à necessidade da substituição de peças. Verificou-se 

também que houve uma correlação moderada entre o Cofi e o Cdep (ρ = 0,75), 

corroborando que ao decorrer da vida útil econômica a máquina autopropelida 

demandou maiores gastos para a realização das manutenções corretivas, e entre o 

Cdep e o Msup (ρ = 0,65), estatisticamente significativas (ρ < 0,01). O Cpec e o Ccom 

apresentaram uma correlação positiva de 0,52 considerada fraca com ρ < 0,05.  

Por conseguinte, ao analisar os demais EC da máquina em operação na Área 

2, constatou-se que os valores da correlação linear menores do que 0,50, definindo-

os como correlações fracas ou até mesmo ínfimos, demais, não foram 

estatisticamente significativos. 
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Tabela 2 - Coeficiente da correlação linear de Pearson para os elementos de custo da máquina 
autopropelida durante a derrubada de Eucalyptus sp. na Área 2 

EC Mope Msup  Cdep  Club Cofi Ccom Cpec Crem 

Mope 1               

Msup 0,47 ns  1             

Cdep 0,34 ns 0,65 ** 1           

Club 0,02 ns -0,15 ns -0,27 ns 1         

Cofi 0,38 ns 0,35 ns 0,75 ** -0,21 ns 1       

Ccom 0,16 ns -0,04 ns -0,42 ns 0,50 * -0,24 ns 1     

Cpec 0,30 ns -0,06 ns -0,11 ns 0,35 ns -0,02 ns 0,52 * 1   

Crem 0,21 ns 0,02 ns -0,45 ns 0,16 ns 0,31 ns 0,55 ns 0,78 ** 1   

** e * - significativos a 1 e 5%, respectivamente; ns - não significativo 

 

5.2 Ajuste das distribuições de probabilidades dos elementos de custo 

 

Quanto aos ajustes das distribuições de probabilidades dos EC na Área 1, 

75% dos EC, isto é, Club, Cofi, Cpec, Mope e Msup (Tabela 3) obtiveram os melhores 

ajustes por meio do modelo de distribuição Triangular, caracterizada por valores 

mínimo, máximo e mais provável para cada EC. De acordo com Nguyen e 

McLachlan (2016a) e Nguyen e McLachlan (2016b) as distribuições triangulares são 

uma classe de probabilidades bem conhecida e frequentemente utilizadas, além 

disso, de acordo Glickman e Xu (2008) com é uma maneira de envolver os gerentes 

ou especialistas no processo analítico, considerando suas estimativas subjetivas dos 

valores mínimos, mais prováveis e máximos das variáveis aleatórias distribuídas 

triangularmente. 

Para os demais EC desta condição de operação (Ccom e Cdep), as distribuições 

ajustadas foram a PERT, que também confere aos gestores florestais a atribuição 

dos valores mínimo, máximo e provável aos EC. Conforme Kamiya et al. (2016) a 

distribuição PERT é comumente usada para aproximar a distribuição em torno do 

valor médio com valores mínimos e máximos obtidos a partir da opinião de 

especialistas. No entendimento de Ghorabaee et al. (2017) esta é uma distribuição 
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flexível para modelar as opiniões de especialistas e, pode ser vista como uma 

versão suave da distribuição uniforme ou da distribuição Triangular.  

Sob esta perspectiva, se não houverem séries de dados que permitam os 

ajustes das distribuições, pode ser aplicada de forma empírica esta distribuição aos 

EC, pautando-se na em valores que poderão ser expressos por meio da opinião dos 

especialistas, isto é, pelos gestores florestais. 
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Tabela 3 - Ajuste das distribuições de probabilidades dos componentes do custo operacional 
horário da máquina autopropelida durante a derrubada de árvores de Eucalyptus sp. na Área 1 

Componentes do custo 

operacional horário 
Distribuição Parâmetros 

Valores 

ajustados 

(US$ h-1) 

BIC 

Mope Triangular 

Mínimo 12.93 

318.68 Máximo 23.49 

Mais provável 12.93 

Msup Triangular 

Mínimo 2.95 

228.79 Máximo 8.30 

Mais provável 2.95 

Cdep PERT 

Mínimo 0.61 

200.51 Máximo 8.51 

Mais provável 8.50 

Club Triangular 

Mínimo 0.86 

236.91 Máximo 6.56 

Mais provável 0.86 

Cofi Triangular 

Mínimo 1.11 

26.77 Máximo 7.93 

Mais provável 7.90 

Ccom PERT 

Mínimo 16.57 

325.60 Máximo 38.48 

Mais provável 38.45 

Cpec Triangular 

Mínimo 10.11 

58.16 Máximo 105.80 

Mais provável 10.05 

Crem Triangular 

Mínimo 14.31 

466.33 Máximo 51.23 

Mais provável 14.13 

 

Ao interpretar os EC da máquina autopropelida durante a derrubada na Área 

2, dos oito EC, somente o Msup teve o melhor ajuste por meio da distribuição PERT. 

De acordo com Jing et al. (2013) os resultados gerados a partir desta distribuição, se 

assemelham com uma probabilidade realista. Em relação aos demais EC, portanto, 
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Ccom, Cdep, Club, Cofi, Cpec, Crem e Mope, que representaram 87,5% dos EC (Tabela 4), 

tiveram os melhores ajustes de distribuições pelo modelo Triangular.  

 

Tabela 4 - Ajuste das distribuições de probabilidades dos componentes do custo operacional 
horário da máquina autopropelida durante a derrubada de árvores de Eucalyptus sp. na Área 2 

Componentes do custo 

operacional horário 
Distribuição Parâmetros  

Valores 

ajustados 

(US$ h-1) 

BIC 

Mope Triangular 

Mínimo 14.14 

910.77 Máximo 26.23 

Mais provável 14.13 

Msup PERT 

Mínimo 4.04 

658.16 Máximo 14.80 

Mais provável 4.03 

Cdep Triangular 

Mínimo 5.68 

620.91 Máximo 10.94 

Mais provável 6.65 

Club Triangular 

Mínimo 3.70 

695.85 Máximo 7.20 

Mais provável 2.16 

Cofi Triangular 

Mínimo 3.77 

644.58 Máximo 9.60 

Mais provável 3.77 

Ccom Triangular 

Mínimo 29.27 

955.11 Máximo 42.51 

Mais provável 29.27 

Cpec Triangular 

Mínimo 26.17 

1,669.09 Máximo 119.81 

Mais provável 26.17 

Crem Triangular 

Mínimo 4.75 

898.34 Máximo 54.15 

Mais provável 4.75 
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5.3 Análise estocástica da produtividade por hora efetiva da máquina 

autopropelida 

 

Ao decompor a PHM, foi possível demonstrar que para a Área 1, o 

pressuposto de normalidade foi rejeitado (KS=0,0296). A distribuição de 

probabilidade ajustada foi a Beta (BIC=886.910,52), com assimetria fraca e negativa 

e, com cauda mais longa à esquerda (A=0,10) e grau de curtose platicúrtica (K=4,13) 

em torno do valor médio, indicando segundo Miguel et al. (2014) a tendência de 

maior concentração dos dados em relação ao ponto central (Figura 1). 

 

Figura 1 - Função densidade de probabilidade (FDP) da produtividade por hora efetiva da 
máquina autopropelida durante a derrubada de Eucalyptus sp. na Área 1 

 

 

Assim, o valor médio da PHM foi 109,78 m3 PHM-1 e desvio padrão de 20,96 

m3 PHM-1, sendo este superior aos resultados obtidos por Simões et al. (2010) os 

quais analisaram a PHM de um feller-buncher em diferentes condições de trabalho, 

contudo, em plantios com espaçamentos de 3 m x 2 m e, obtiveram produtividades 

que variaram entre 70,03 m3 PHM-1 e 91,60 m3 PHM-1. 

Em observação a PHM durante na Área 2 rejeitou-se a hipótese nula de que 

os valores seguem uma distribuição normal (KS=0,0190), a qual tem uma curva 

simétrica em torno da média, conseguinte, apresentou assimetria fraca e positiva, 

contudo, com cauda mais longa à direita (A=0,47) conforme a Figura 2 e, grau de 

curtose platicúrtica (K=3,38). Logo, o melhor ajuste para os valores observados foi a 
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distribuição Gamma (BIC=1.017.362,50) com valor médio de 123,52 m3 PHM-1 e 

desvio padrão de 39,80 m3 PHM-1. 

 

Figura 2 - Função densidade de probabilidade (FDP) da produtividade por hora efetiva da 
máquina autopropelida durante a derrubada de Eucalyptus sp. na Área 2 

 

 

Todavia Mauya et al. (2011), Alam, Acuna e Brown (2013), Miyajima et al. 

(2016), Acosta et al. (2017) e Bilici, Akay e Abbas (2018) ao avaliarem a colheita 

florestal com máquinas com cabeçote de corte feller-buncher, obtiveram em seus 

estudos PHM que variaram entre 80 e 158 m3 PHM-1. Contudo, esta variabilidade 

entre os valores da PHM pode ser explicada por diversas razões, como 

características técnicas da máquina autopropelida e do cabeçote de corte florestal, 

ângulo de disposição dos feixes, tempo de experiência profissional dos operadores 

da máquina autopropelida, condições do terreno, espécie, volume individual das 

árvores, índice de mortalidade de plantio florestal, dentre outros, que justificam o 

monitoramento constante da produtividade por hora efetiva, com vistas à otimização 

da operação. 

Ao comparar a diferença do valor médio da PHM (13,74 m3 PHM-1) de 

derrubada de Eucalyptus sp. nas Área 1 e Área 2, esta pode ser explicada devido ao 

VMI, que Área 2 o VMI era de 0,28 m3, o qual foi maior quando comparado a Área 1, 

que obteve um VMI de 0,22 m3. A influência do VMI sobre a produtividade por hora 

efetiva da máquina autopropelida com cabeçote de corte feller-buncher também foi 

confirmada por estudos realizados por Fernandes et al. (2009) e Fiedler et al. (2008). 
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A correlação de postos de Spearman é um teste não paramétrico, que permite 

avaliar a associação não linear entre duas variáveis, a partir de dados de uma 

amostra aleatória. Deste modo, ao testar a associação entre o Vmad e a PHM em 

plantios na Área 1, constatou-se que existe uma correlação não linear forte positiva 

(ρS = 0,94) e, uma correlação não linear fraca negativa (ρs = -0,31) entre o tempo 

dispendido para a operação e a PHM. 

Para a derrubada de Eucalyptus sp. na Área 2, verificou-se a existência de 

uma correlação não linear moderada positiva (ρS = 0,78) entre o Vmad e a PHM e, 

uma correlação não linear moderada negativa (ρs = -0,56) entre o tempo efetivo 

dispendido e a PHM. Estas correlações não lineares, corroboram para ambas as 

áreas experimentais, que a quantidade de horas máquina autopropelida trabalhada é 

a variável estocástica que mais influenciam a produtividade por hora da máquina 

autopropelida. 

 

5.4 Análise estocástica do custo por hora programada da máquina 

autopropelida              

 

Para a análise estocástica do CHP em ambas as áreas experimentais, foram 

utilizados os valores dos coeficientes de correlação linear de Pearson entre os EC, 

descritos anteriormente por meio das matrizes de correlações (Tabela 1 e Tabela 2). 

Portanto, na simulação de Monte Carlo foram adicionados os coeficientes de 

correlação entre os EC devido às suas dependências, dado que, os valores da 

distribuição de um input afetam os valores da distribuição de outro input do CHP.  

Neste sentido, ao analisar o CHP na Área 1, constatou-se que os valores não 

seguem a uma distribuição normal (KS=0,0284). Ademais, a distribuição de 

probabilidade que melhor se ajustou foi a Beta (BIC=955,775.21) a qual resultou em 

assimetria fraca e positiva (A=0,47), com cauda mais longa à direita e, grau de 

curtose platicúrtica (K=2,51), caracterizada pelo valor médio de 140.18 US$ CHP-1 e 

desvio padrão de 30.15 US$ CHP-1.  

Ao expressar as classificações das associações dos EC, ficou evidente que o 

Cpec possui uma correlação não linear forte positiva com o CHP (ρs = 0,92), isto é, 

quanto maior o dispêndio monetário com peças, maior será o CHP, além disto, o 

Cpec exerceu uma influência de 85,39% sobre a variação do valor médio do CHP. 

Ainda sob este prisma, o Crem também apresenta uma correlação não linear 
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moderada positiva com o CHP (ρs = 0,83), provocando um impacto de 11,49% sobre 

o valor médio do CHP. 

Apesar do Club apresentar um grau de correlação que pode ser considerado 

fraco, ressalta-se que este é negativo (Figura 3), isto é, um aumento dos gastos 

monetários com lubrificantes poderá diminuir o custo por hora programada, o que 

indica que a lubrificação preventiva e preditiva da máquina autopropelida poderá 

proporcionar uma redução dos gastos com reposição de peças e gastos com 

reparos e manutenções. 

 

Figura 3 - Coeficiente de correlação de postos de Spearman dos elementos de custo da 
máquina autopropelida durante a derrubada de Eucalyptus sp. na Área 1 

 

 

Em relação ao CHP na Área 2, comprovou-se que os valores não seguem a 

uma distribuição normal (KS=0,0161). Além disto, a distribuição de probabilidade 

ajustada que (BIC=964,827.49) foi a Beta (BIC=964,827.49), com assimetria fraca e 

positiva (A=0,49) e com cauda mais longa à direita, e grau de curtose platicúrtica 

(K=2,57). O valor médio foi 152.76 US$ CHP-1 com desvio padrão de 31.92 US$ 

CHP-1. 

É possível observar na Figura 4 que existe uma correlação positiva forte (ρs = 

0,92) do Cpec com o CHP, de outra forma, este EC contribui 85,17% para a variância 

do valor médio CHP. Outro EC que que também contribuiu para variância (11,62%) 

do valor médio do CHP foi o Crem que apresentou uma correlação positiva, contudo, 

considerada moderada (ρs = 0,71).  

A relação não linear Club com o CHP também teve um comportamento 

análogo em plantios de Eucalyptus sp. na Área 1, ou seja, a tendência dos inputs é 
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mover-se na direção oposta, pois a correlação não linear foi negativa (Figura 4), 

ainda que, caracterizada como fraca.  

 

Figura 4 - Coeficiente de correlação de postos de Spearman dos elementos de custo da 
máquina autopropelida durante a derrubada de Eucalyptus sp. na Área 2 
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platicúrtica (K=6,86). Ainda, o valor médio do CPM foi 1.32 US$ m-3 e desvio padrão 

0.41 US$ m-3 e, notou-se, que a variância do valor médio do CPM (46,86%) foi 
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Figura 5 - Função densidade de probabilidade (FDP) do custo de produção da máquina 
autopropelida durante a derrubada de Eucalyptus sp. na Área 1 

 

 

Com referência ao CPM na Área 2, constatou-se que a hipótese de 

normalidade dos dados foi rejeitada (KS=0,0109). Pautado no BIC, observou-se que 

o melhor ajuste da distribuição de probabilidade foi a Log-normal (BIC=219,308.06), 

a qual permitiu a modelagem assimétrica dos dados (Figura 6), pois resultou em 

uma assimetria fraca e positiva com cauda mais longa a direita (A=1,81) e com grau 

de curtose platicúrtica (K=8,44), sendo o valor médio do CPM de 1.39 US$ m-3 com 

desvio padrão de 0.63 US$ m-3 e, em termos de variância do valor médio (45,26%) 

explicada pela PHM. 

 

Figura 6 - Função densidade de probabilidade (FDP) do custo de produção da máquina 
autopropelida durante a derrubada de Eucalyptus sp. na Área 2 
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À vista disso, constatou-se que o custo de produção da máquina 

autopropelida com cabeçote de corte feller-buncher em florestas plantadas com 

Eucalyptus sp. em espaçamento de três metros entre linhas de plantio e dois metros 

entre árvores apresenta um custo de produção inferior (0.07 US$ m-3) quando 

comparado ao custo de produção da máquina autopropelida em florestas plantadas 

com Eucalyptus sp. com espaçamento de três metros entre linhas de plantio e dois 

metros e meio entre árvores. Este fato pode ser explicado pela densidade 

populacional, quer dizer, em florestas plantadas com menor quantidade de árvores, 

tem-se um maior volume médio individual, contudo, há um aumento de interrupções 

operacionais devido aos desgastes das peças mecânicas e hidráulicas, resultante da 

intensificação mecânica demandada para executar os elementos do ciclo 

operacional, como exemplo, cortar e derrubar as árvores. 

Ao colacionar o valor médio do CPM obtido para ambas as áreas 

experimentais (1.35 US$ m-3) de forma empírica com os custos de produção de          

0.72 US$ m-3, 0.71 US$ m-3, 0.75 US$ m-3 e 0.58 US$ m-3, concomitantemente, 

determinados por Simões et al. (2014) Pereira et al. (2015), Santos et al. (2018a) e 

Simões et al. (2018) a partir de estimativas dos valores técnico-econômico para a 

obtenção do custo por hora programada da máquina autopropelida realizadas por 

estes autores, pode ser assumida diferenças dos valores monetários.  

No entanto, estas diferenças não representam equívocos, visto que as 

distintas possibilidades de cálculo do custo por hora programada da máquina 

autopropelida não são totalmente precisas e podem apresentar disparidades. À vista 

disso, o método de custeio a ser empregado deve estar em consonância aos centros 

de custos das empresas de base florestal, visando a determinação dos custos de 

produção próximos às condições realistas. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Os valores monetários demandados para a substituição de peças da máquina 

autopropelida com cabeçote de corte feller-buncher possui o maior grau de 

associação com o custo por hora programada, descrevendo uma forte relação 

positiva. 

Há uma relação não linear forte negativa entre os valores monetários 

necessários para a aquisição de óleos lubrificantes e graxas e, entre o custo por 

hora programada, evidenciando que quanto maior o investimento em lubrificação 

menor será o custo por hora programada da máquina autopropelida.  

O valor médio do custo de produção para a derrubada de Eucalyptus sp. é 

explicado por 46% em termos de variância da produtividade por hora efetiva da 

máquina autopropelida com cabeçote de corte feller-buncher. 
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