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1. RESUMO

O deslocamento da população do campo para as cidades tem provocado,
via elevação do preço do trabalho e ate pela não disponibilidade deste fator,
uma necessidade de mecanização no setor agrTcola do Brasil. Uma das fases que
pode ser mecanizada, na cultura do milho, e a colheita, porem vãrios fatores

tem que ser levados em conta por ocasião da escolha do equipamento a adqui-
rir. Este trabalho tem por objetivo desenvolver um modelo de programação mate
\

~ãtica para auxiliar nas recomendações de compra de colhedeiras. Neste caso
sera empregado um algoritmo para programação zero-um mista. ,

,f".,

São realizados experimentos, no modelo, para determinar o preço da
mão-de-obra e o grau de escassez, para os quais a mecanização e rentãvel, e
as mãquinas que Jevem ser utilizadas. Estes experimentos são realizados para
diferentes ãreas a serem colhidas, a saber: 50 ha, 75 ha, 100 ha, 125 ha, 150
ha, 175 ha e 200 ha.

2. INTRODUÇAO

o milho tem sido tradic~onalmente cultivado, no Brasil, em pequenas
propriedades e, portanto, em pequenas extensões de ãrea por unidade produti-

1/ Os dois primeiros autores são respectivamente pesquisadores das ãreas de E-
conomi a Agrl co1a e Mecani zação do CNP Mi 1ho e Sorgo - EMBRAPA, Sete Lagoas.
Os dois ultimos são pesquisadores da ãrea de Pesquisa Operacional do DMQ-
EMBRAPA, BrasTlia.
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va. Nas reqroes Norte, Nordeste e Sul, as propri edades com menos de 50 ha eram.
segundo o censo agropecuária de 1970, responsáveis pela maioria da produção
(respecti vamente 65,6%; 75,4% e 82,0%). Nas regiões Sudeste' e Centro-Oeste, "o

as propriedades nesta faixa, entretanto, já não eram responsáveis pela maio-
ri~ da produção (respectivamente 38,6% e 32,5%). Do ano deste censo ate o pr~
sente, parece estar havendo um deslocamento da produção de milho no sentido
de maiores áreas cultivadas, principalmente pela expansão da cultura na região
Centro-Oeste, sendo que já se tornam menos raras propriedades com 100 a 200
hectares de milho. Este fato, aliado a uma menor disponibilidade de mão-de-
obra no campo, devido ã migração para as cidades, tem forçado uma tendência
ã mecani zação de algumas fases da cultura do mil ho. Uma fase que emprega gra,!!,
de quantidade de trabalho e a colheita, e a sua mecanização deve levar um con
ta vários fatores que podem influenciar na rentabilidade da cultura.

A seleção de qualquer máquina depende da extensão de área cultivada,
das perdas associadas com o uso ou não do equipamento, da natureza da opera-
çao e do tempo disponlvel para a execução da mesma, e dos custos da máquina e

\

de alternativas, mecânicas ou não, de se realizar a mesma tarefa. Para o caso
das colhedeiras de milho, e necessãrio que se leve em consideração, por exem-
plo, os vãrios tamanhos de mãquinas disponiveis e seus custos, o custo da mao
-de-obra para a colheita, as perdas que ocorrem na colheita mecânica nas di-
versas epocas de colheita (determi nadas princ ipa1mente pela umidade dos grãos),
etc. Para se ter uma ideia da importâr.cia de um destes fatores, uma colhedei-
ra mal regulada pode causar perdas que atin~em o impressionante nivel de 20%
(se considerarmos a baixa remuneração por area dada pelo milho pOde-se ter
uma ideia do que representa este nlvel de perdas).

Com o objetivo de auxiliar na orientação para a escolha do tipo de
mãquina mais recomendada para dada extensão de área a ser colhida, foi monta-
do um pequeno modelo de programação zero-um mista. Este modelo fornecerã, co
mo resultado, o tipo de mãquina que permite obter o maior lucro e a epocamais
indicada para se realizar esta operação. Uma parametrilação do preço da mao-
de-obra indicarã a que preço desta torna-se mais lucrativo o investimento em
colhedeiras, e uma parametrização da disponibilidade de mão-de-obra indica-
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rã, supondo o preço da mão-de-obra constante, o grau de escassez para o qual
o investimento em maquinarias começa a ser recomendado.

Este relatório e o resultado de um trabalho tipicàmente multidisci~'
plinar, no qual colaboraram tecnicos das ãreas de economia, mecanização e pe~
quisa operacional. Somente com a participação destes elementos e que foi pos-
slvel organizar o modelo de forma a levar em consideração a maioria dos aspe~
tos relevantes ã situação estudada. Ele e apenas uma visão preliminar, e seus
resultados devem ser tomados desta forma. Reconhece-se que alguns pontos do
modelo sofrer melhorias e e nisto que se trabalha atualmente. Sugestões que
possam diminuir as deficiências são então bem-vindas.

3. MATERIAL E MrTODOS

3.1. Modelos de Programação Matemãtica

Os modelos de programação matemática permitem, considerando um cri-
terio pre-estabelecido, realizar uma seleção dentre alternativas existentes,
a~ quais satisfazem um conjunto de restrições. Em termos econômicos, este cri
terio pode ser, por exemplo, tornar mãximo o lucro, ou mlnimo o custo de de-
terminado empreendimento. r necessário, então, uma relação matemática que con
duza ã solução, de forma a reproduzir os objetivos de quem vai tomar a deci-
sao referente ao empreendimento.

Dentre os metodos de programação matemãtica, a programaçao linear ê

a que atingiu maior desenvolvimento. Entretanto, requer suposições tais como
aditividade, linearidade, divisibilidade e conhecimento perfeito dos coefi-
cientes utilizados que, em alguns casos, tornam-se muito fortes. Devido ao
seu grande desenvolvimento, tem-se procurado adaptar os problemas de modo que
satisfaçam estas suposições e rendam soluções mais próximas da realidade. Em
algumas situações não tem sido posslvel realizar tal adaptação, o que tem for
çado o desenvolvimento de outros metodos de programação matemãtica que não re
queram algumas das suposições da programàção linear. Dentre estes metodos, p~
dem ser citados os de programação quadrãtica, separãvel, inteira, estocãsti-
ca, etc.
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- -A compra de maquinaria e usualmente uma atividade que nao comporta
divisibilidade, e, portanto, não e consistente com uma suposição básica da pr~.
gramaçao linear. Um metodo que dispensa esta suposição e o da programação in-'
teira.

A programação inteira e uma modificação da programaçao linear, na
qual as atividades têm que forçosamente apresentar, na solução, valores intel
ros. Existem, entretanto, várias ramificações deste tipo de programação. Em
um tipo, as atividades podem tomar qualquer valor inteiro, em outro, as variá
veis tomam apenas valores zero ou um. Tambem existem os tipos de programaçao
mista, como a programação inteira mista, na qual parte das atividades podem
possuir valores reais e parte sõ admitem valores inteiros, e a programaçao z~
ro-um mista, na qual as variáveis inteiras sõ admitem valores zero ou um. Es-
tes tipos de programaçao são utilizados, por exemplo, em problemas de seleção
de maquinarià~n e 2J, e problemas de localização ,[3J, em que a divisibilida-
e uma suposição irreal (para outros exemplos, ver [5J).

, I

\ 3.2. Descrição do Modelo

Neste caso, pelo tipo de problema, e necessária a utilização de um
modelo de programaçao zero-um mista, cuja estrutura básica e a seguinte:

I

f

- 2: ~ ((Cl - C2mn)· C3n - C4m)· ~ ((Cl - C5·)· C3··Y. -max wmn +mdlj nEN id 1 1 1

- A4·C6·z - ~ C7r·hl· - 2: C8r·xr (1 )rER rER
s.a. ~ 'L W +r: y. ~ bl (2)

mEM nEN mn id 1

L; Alm,wmn < b2 ,nEN (3)
mEM - n

~ ~ A2k,wkn - h < O rÉR (4)kEKr nEN r-

A3'Yi - A5i·z < O , id (5)

z + x < 1 , rER (6)r
- A6·xr + h < O rER (7)r

wmn < O , mEM, nEN (8)
< id (9)y. -O,

1
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hr < O , rE:R (10)
xr = O ou rE:R (11 )

z = O ou (12).'-

R = {Poss;veis mãquinas a serem utilizadas (individualização das ma
quinas)}

N = {Per;odos para colheita mecânica}
I = {Per;odos para colheita manual}
M = {Possiveis alternativas de combinações de mãquinas}
Kr = {mEM / a mãquina r estã considerada na alternativa m} , rE:R
Cl = Produção de milho por hectare
C2mn = Perdas na colheita, por hectare, com o uso da alternativa m de

combinações de mãquinas (mEM) no periodo n (nE:N)
C3n =·Preço do milho no periodo n (nE:Nu1)
C4m = Custos operacionais por hectare com o uso da alternativa m de

combinações de mãquinas (mSM)
= Perdas na produção, por hectare, pelo uso da colheita manual no

per Iodo i (i cl )

= Preço da mão-de-obra, por dia, para colheita manual r,

C7r = Custo por hora da propriedade da mãquina r (rE:R)
CSr = Custo fixo da propriedade da mãquina r (rE:R)
Alm = Tempo em dias requerido para colheita de um hectare com o uso da

alternativa m de combinações de mãquinas (mSM)
A2m = Tempo em horas requerido para c colheita de um hectare com o uso

da alternativa m de combinações de mãquinas (mSM)
A3 = Numero de dias/homem requeri dos para a co1heita manual de um hec

tare
A4 = M;nimo entre o numero de dias/homem necessãrios e o numero de

dias/homem disponiveis para a colheita manual da ãrea a ser co-
1hida

A5i = dias/homem disponiveis para colheita manual no periodo i (iE:1)
= Numero suficientemente grande. Pode ser o numero mãximo de horas

c

que uma mãquina pode ser udada por ano ou horas de vida util da
mãquina, ou numero de horas do ano, etc.
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w = Numero de hectares colhidos com o uso da alternativa m de combina-mn
ções de mãquinas (msM) no per;odo n (nsN)

y. = Numero de hectares colhidos manualmente no per;Qdo i (iEI)
1

hr = Numero de horas por ano que a mãquina r deve ser utilizada (rER)
xr = O: se.a mãquina r nao e utilizada (rER)

1: se a mãquina r e utilizada (rER)
z = O: se a colheita não e realizada manualmente

1: a colheita - realizada manualmentese e
bl = Numero de hectares a :::eremcolhidos
b2n Numero de dias dispon;veis para colheita - no per Iodo= mecanica n

(nsN)

No modelo, (1) representa a função objetiva, na qual se pretende ma
ximizar o lucro. A função de cada um dos tipos de restrições do modelo e a
seguinte:

(2) impedir que a area efetivamente colhida supere a area total existen
te;

(3) impedir, para cada periodo de colheita mecam ca , que o numero de dias
empregados efetivamente supere o numero de dias dispon;veis para a
colheita no per;odo;

(4) determinar o numero de horas que cada mãquina deve ser utilizada por
ano e distribui-las nos diferentes per;odos de colheita do ano;

(5) impedir. em cada per;odo de colheita manual, que sejam
mais dias/homem que os dispor;veis;

(6) impedir que a colheita seja parte manual e parte mecânica. Isto e

utilizadas

porque em geral nao se misturam os dois tipos de colheita;
(7) permitir ou nao o uso de cada mãquina,
(8), (9) e (10) indicam a não negatividade das variãveis especificadas;
(11) e (12) indicam as variãveis que sõ podem assumir valores zero um um.

3.3. Cãlculo dos Coeficientes

Tendo sido o plantio realizado em 20 de outubro do ano anterior, fo
ram estabelecidos os periodos de colheita da seguinte maneira: No-primeiro p~
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rlodo, a umidade do grão estaria entre 20 e 24%. O preço do produto e alto,
devido a ainda não entrada a safra no mercano, entretanto, hã a necessidade

,
de existência de secadores de grande canacidade nas proximidades da propr ieda
de pois o produto corre risco de deterioração caso a secagem nao seja imedia
ta. Na epoca seguinte (perlodo 2), a umidade jã se encontra entre 16 e 20%.
O preço continua alto, pois estes intervalos são relativamente pequenos, e ai~
da e necessãrio que a secagem artificial dos grãos seja feita com certa rapi-
dez. Na faixa seguinte (periodo 3), o milho estaria com uma umidade entre 14
e 16% e a colheita poderia ser realizada normalmente nas condições geralmente
encontradas nas fazendas brasileiras. Estas três epocas no modelo ocorrem em
março. No restante deste mês (periodo 4), a umidade jã estaria entre 12 e 14%
e e nesta condição que a maioria da colheita atualmente se realiza, apesar das
pe~das atingirem valores considerãveis. Cada mês seguinte, ate julho, foi co~
siderado como um perlodo de colheita (perlodos 5, 6, 7 e 8), assumindo-se a

-umidade entre 12 e 14%. A partir do fim do mes de março o preço do produto,
pelo menos em termos reais, tende a cair.
\ .

Os periodos definidos anteriormente correspondem ã colheita -mecani-
.- que para colheita manual foram considerados perlodos mensais .ca, Ja f

f
~ªra colheita mecânica têm-se os seguintes perlodos:

1 : março com umidade entre 20 e 24%;
2: março CO"l umidade entre 16 e 20%;
3: março com umidade entre 14 e ~6%;
4: março com umidade entre 12 e 14%;
5: abril ;
6: maio;
7: junho;
8: julho;

os quais originam o conjunto N,
N = {l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, }.

Para colheita manual têm-se os seguintes per1odos:
1 : março;
2: abri 1 ;
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3: maio;

4: junho;
5: j ulho ;

os quais originam o conjunto I,
1= {l, 2, 3,4, 5,}.

Os dias dispon;veis para colheita com mãquina em cada per;odo cor-
respondem ao ano de 1977, e sao os seguintes:

Per;odo 1: 5 dias;
Per;odo 2: 4 dias;
Per;odo 3: 4 dias;
Periodo 4: 10 dias;
Per;odo 5: 22 dias;
Per;odo 6: 23 dias;
Per;odo 7: 22 dias;
Periodo 8: 23 dias;

\
Neste exemplo foram consideradas duas mãquinas de uma fileira e uma

mãquina de três fileiras, identificadas da seguinte maneira:
1: l~ mãquina de uma fileira;
2: 2ª mãquina de uma fileira;
3: mãquina de três fileiras.

com o que pode Sêr definido o conjunto R,

I

f

R ={l, 2, 3}.

Foram consideradas as seguintes co~binaç6es de mãquinas:
1: uma colhedeira de uma fileira~
2: duas colhedeiras de uma fileira;
3: uma colhedeira de três fileiras;
4: uma colhedeira de uma fileira e uma de três;
5: duas colhedeiras de uma fileira e uma de três, o que determina o con-

junto M,
M = { 1, 2, 3, 4, 5}.

Estas combinaç6es de mãquinas cobrem desde a colheita com uma filei
ra ate cinco fileiras simultaneamente. Todas estas alternativas e a colheita
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manual são fatlveis de se realizarem em qualquer um dos perlodos pre-estabel~
cidos.

Com o conjunto de mãquinas e o conjunto de combinações de mãquinas
e posslvel determinar-se, para cada mãquina, as combiriações de mãquinas nas
quais formam parte,

Kl = {l, 2, 4, 5 ,} ,

K2 = { 2, 5},

K3 = {3, 4, 5 }.

A produção de milho foi assumida como sendo 3.000 kg/ha e as perdas
na colheita foram obtidas utilizando os valores de [4J. Assume-se que, a cada
mês de permanência no campo, o milho perde 1% do peso devido ao ataque de in-
setos e outros animais.

Os preços do produto colhido e vendido nos diferentes meses correspon-
dem, para cada mes de 1977, ã media para o estado de Minas Gerais, e foram de
flacionados para o mês de março de acordo com o indice 2 da Fundação Getulio
Vargas. Isto para refletir, alem da variação no preço do produto, a perda no
poder aquisitivo da moeda.

(Os custos operacionais das combinações de máquinas referem-se a cu~ f,

tos com combustiveis, lubrificantes, reparos mecânicos, manutenção, salãrio
de operadores, etc. Foram calculados em base horãria e depois transformados,
segundo os coeficientes de tempo gasto para colheita de um hectare, em uma ba

-se por area colhida. Estes custos eram os vigentes em março de 1977.
O preço da mão-de-obra serã de Cr$ 30,00 por dia, o qual correspon-

de ao preço medio no estado de Minas Gerais em março de 1977.
Considerar-se-ã uma jornada de 10 horas por dia e que sao necessa-

rios 10 dias/homem para a colheita manual de um hectare.
Os custos anuais relacionados com a propriedade da maquina foram di

vididos em dois itens: depreciação e juros.
A depreciação refere-se ã redução do valor dos bens pelo uso e ao

tempo. Neste caso e utilizado um meto do linear de depreciação. A fórmula uti-
lizada foi:
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o = V - R

L

onde:
O = depreciação por hora de uso,
V = valor de compra da máquina,
R = valor residual no fim da vida uti 1 ,
L = vida util expressada em horas.

Juros representa o rendimento que poderia ser obtido se o capita 1
empregado na compra da mãquina fosse empregado em outro uso alternativo. Como
com a depreciação o valor da máquina diminui ao longo de sua vida util, os ju
ros são calculados em base ao valor medio da máquina, considerando o seu va-
lor residual. A fórmula empregada e:

J = (V - R-- + R) i =
2

V + R
2

i

onde:
J = custo anual dos juros,
i = taxa anual de juros.

o custo anual, relacionado com a propriedade da máquina, pode ser
resumido na seguinte expressao:

CP = O.h + J

onde:
CP = custo relacionado com a propriedade da mãquina,
h = numero de horas de uso por ano.

Neste caso, foi considerada uma taxa de juros de 15% (i = 0,15) e
que o valor residual das máquinas corresponde a 10% do valor de compra.

Para as colhedeiras de uma fileira, as quais precisam de um trator,
deve ser considerada a parte dos juros correspondentes ao uso do trator com

•
a colhedeira, jã que ele é utilizado também para outras atividades. Acredita-
se que um tator é utilizado mais ou menos uma 1.000 horas ao ano, e,portanto,
dos juros do trator só deve ser considerada a fração h/1000, onde h é o numero
de horas por ano que o trator é utilizado na colhedeira.

Uma colhedeira de uma fileira custava Cr$ 68.000,00 e tem 2.000 ho-
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ras de vida útil. Um trator custava Cr$ 126.800,00 e tem uma vida útil de
10000 horas.

Para a colhedeira tem-se:

CP = 68000 - 6800 h 68000 + 6800-----, + . 0,15 '
c 2000 2

CPc = 30,6 .h + 5610.
Para o trator tem -se:
CP = 126800 - 12680 . h + 126800+ 12680

t 10000
CPt = 21.1873 h.Para a maquina de uma fileira, o custo total relacionado com a

2
h

--o 0,15
1000

sua
propriedade e:

CP = 52,473.h + 5610.
Para a mãquina de três fileiras nao e preciso o uso de um trator,

mas o seu valor de compra e'de Cr$ 405.000,00, e o seu custo anual e:

\

CP = 405200 - 40520 . h + 405200 - 40520 . 0,15
2000 2

CP = 182,34.h + 33249. r
Como pode ser notado, os custos relacionados com a propriedade das

mãquinas têm para os dois tipos estudados, uma parte variãve1, dependendo do
numero de horas de uso por ano, e uma parte fixa. O custo variãvel correspon-

I

,/
/

de, no modelo, a C7r' e o custo fixo a C8r.
Os coe;icientes tecnicos, utilizados no modelo foram obtidos por

meio de fórmulas emp;ricas de uso corrente na ãrea de mecanização agr;co1a. ~
credita-se que não devem estar muito distar.tes dos verdadeiros valores de cam
po, porem reconhece-se a necessidade de se realizarem levantamentos de dados
nas propriedades agr;colas para um maior ajuste ã realidade.

Os tempos empregados na colheita de um hectare, para cada combina-
ção de mãquinas, são os seguintes!

Combinação 1: 4,5 horas,
Combinação 2: 2,25 horas,
Combinação 3: 1,5 horas,
Combinação 4: 1 ,12 horas,
Combinação 5: 0,9 horas.
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Para esta aplicação fo~am realizados dois tipos de parametrização:
um parametriza o preço de mão-de-obra para determinar o preço em que a utili-
zação de colheita manual deixa de ser lucrativa em relação â utilização de ma
quinarias, supondo que sempre está disponlvel a mão-de-obra necessária, e o
outro, considerando o preço da mão-de-obra constante, em Cr$ 30,00 parametri-
za a disponibilidade dela, diminuindo-a gradativamente, ate determinar o nl-
vel de escassez para o qual e mais lucrativo o emprego de colhedeiras.

Estes processos de parametrização foram realizados para diferentes
areas a serem colhidas, a saber: 50 ha, 75 ha, 100 ha, 125 ha, 150 ha, 175 ha
e 200 ha.

4. RESULTADOS E DISCUssAo

A versao atual do algoritmo de programaçao zero-um mista permite a
parametrização de colunas com o qual foi posslvel realizar-se uma serie de ex
perimentos para determinar, neste exemplo, quando e conveniente a mecaniza-

\

ção. No QUADRO 1 encontram-se, para cada área considerada, os preços da mão
.-de-obra, quando está disponlvel em quantidade suficiente, e o grau de escas-
sez, quando o preço dela permanece constante em Cr$ 30,00, para os quais a me
canização passa a ser rentãvel, o numero de horas por ano que cada máquina de
ve ser utilizada e o numero de hectares ~olhidos mecanicamente em cada perlo-
do.

Com foi dito anteriormente, o prpço da mão-de-obra foi fixado em
Cr$ 30,00 para a determinação do grau de escassez, que faz com que a colhei-
ta manual não seja rentável. t necessário destacar aqui que poderiam ter sido
realizados outros experimentos, referentes ã determinação do grau de escassez,
para diferentes preços da mão-de-obra.

5. COMENT~RIOS FINAIS

Como já foi salientado, esta e apenas uma versao preliminar e os r~
- sultados devem ser considerados com bastante cautela. De qualquer forma, ele
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QUADRO 1. Preço da mão-de-obra e grau de escassez para os quais, um independente do outro, a mecanização passa a ser
rentãvel, horas de uso por ano de cada mãquina e numero de hectares colhidos mecanicamente em cada perio-
do.

Preço Grau Horas de uso por ano Hectares colhidos em cada periodo
Jl:rea m,d.o. escas. 2~ de

1
lÇ.de de 1 2 3 4 5 6 7 8(Cr$) (% ) 1 fi 1. 1 fi1 . 3 fil.

50 51,20 - 8,00 225,0 ·10,00 8,89 8,89 22,22- - - - - -.
75 53,87 9,33 180,0 157,5 - - 17,78 17,78 39,44 - - - -

10O 51,2O 8,00 230,0 220,0 - 20,00 17,78 17,78 44,44 - - - -
125 56,32 10,00 332,5 230,0 - 22,22 17,78 17,78 44,44 - 22,78 - -
150 60,27 11 ,33 445,0 230,0 - 22,22 17,78 17,78 44,44 - 47,78 - -
175 59,54 11 ,14 230,0. - 184,7 44,64 35,71 35,71 58,94 - - - -

200 58,25 10,75 230,0 - 222,0 44,64 35,71 35,71 83,94 - - - - .

w

\ ''l',
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serve como um exemplo das possibilidades de uso da programaçao matemãtica na
pesquisa agricola. Alguns tõpicos que podem alterar os resultados serão comen

,
tados a seguir, e serão levados em consideração em futuras ~ersões deste tra-""
balho.

r necessãrio um maior conhecimento sobre a distribuição das chuvas
nas epocas de colheita, para determinar os dias em que esta pode se realizar.
Março e um mês em que ainda ocorrem algumas chuvas. Por outro lado, se o pla~
tio for realizado mais tarde, a colheita tambem serã feita em epoca diferen-
te.

Não hã uma determinação das perdas pela permanência do milho no cam
po. Hã entretanto informações de que seria necessãrio um melhor tnatamento põ~
-colheita para a conservação do produto. são necessãrias maiores informações
a este respeito para uma melhor adequação do modelo à realidade.

Existem duvidas acerca da capacidade do agricultor de realizar a
colheita com umidade entre 16 e 24% devido à necessidade de secadores, na pr~
priedade ou nas proxi midades. Em versões futuras talvez estas epocas sejam re~

\

tritas.
Ao considerar o preço do milho como o de março de 1977, implicita-

mente considerar-se-ã como nula a inflação entre anos durante a vida da mãqu!
na. r um procedimento correto caso seja tomado tambem para todos os outros
custos e depende da suposição de que a relação de preço real entre o milho, a
mão-de-obra e o cus to de operação das Taiãquinas permanecerã sem alterações. Su..!:.
gem duvidas com respeito ao sistema de cãlc~lo utilizado para o custo relacio
nado com a propriedade das mãquinas, jã que o juro considerado e de 15%, qua~
do na verdade, devido à inflação, ele e negativo. A taxa de 15% utilizada cor
responde àquela considerada no financiamento da mãquina, e que, como pode ser
notado, não cobre nem a inflação. 'Em futuros estudos espera-se contornar o fa
to.

o preço do produto foi tomado do ano de 1977, o qual pode -nao ser
um ano tipico em termos de flutuação e, portanto, pretende-se afinar mais es-
te aspecto.
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