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Resumo  

A presente dissertação tem como finalidade a obtenção do grau de mestre em 

Engenharia Geológica e de Minas e foi realizada com o apoio da empresa VISA – 

Consultores de Geologia Aplicada e Engenharia do Ambiente, S.A. e com a Filstone - 

Comércio de Rochas, S.A.. O estudo que será apresentado ao longo deste documento 

aborda a área de Engenharia Geológica e de Minas, mais precisamente, a exploração 

de uma pedreira de calcário ornamental.  

Uma análise correta da capacidade extrativa de pedreiras é, hoje em dia, cada vez mais 

importante. Com o aumento dos objetivos de produção e da competitividade do mercado 

ocorre também um aumento da necessidade de controlo e de gestão da produção. Essa 

necessidade nunca foi uma prioridade para o sector das rochas ornamentais por esta 

ser constituída essencialmente por pedreiras de pequenas dimensões, não existindo 

portanto uma ferramenta específica de apoio ao controlo e planeamento da produção.  

A pedreira em análise neste estudo pertence à empresa FILSTONE e faz parte do 

núcleo de pereiras de Casal Farto, situado em Fátima no Maciço Calcário Estremenho. 

Esta pedreira explora essencialmente calcário de tom bege e é uma pedreira com 

objetivos de produção muito elevados para exportação para o mercado chinês. Este 

estudo propõe a análise da capacidade extrativa e análise de sensibilidade da pedreira 

com o desenvolvimento de uma ferramenta que permita dar um apoio ao planeamento 

e organização da produção a curto prazo da pedreira. Por atualmente não existir 

nenhuma ferramenta específica para este fim, foi também proposta a generalização da 

ferramenta desenvolvida a fim de poder ser utilizada para outras pedreiras de calcário 

ornamental, com as devidas alterações.  

Quando comparados os resultados da simulação realizados pela ferramenta descrita na 

presente dissertação com os resultados reais da pedreira, comprova-se que os 

resultados de produção apresentam uma margem de erro baixa.  

 

 

 

Palavras-chaves: pedreira de calcário ornamental; controlo de produção; planeamento 

a curto prazo; ferramenta de apoio; análise de sensibilidade.
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Abstract  

This study was developed in cooperation with VISA – Consultores de Geologia Aplicada 

e Engenharia do Ambiente, using Filstone - Comércio de Rochas, S.A. database within 

the scope of the dimension stone industry. 

Nowadays, with the increase of production targets and market competitiveness, the 

importance of a correct analysis of a quarry’s extractive capacity is underlined and 

fulfilled by the production control. The dimension stone industry is essentially based on 

small scale quarries and, as such, a specific tool to support the control and production 

management has not been developed. 

The production in a limestone dimension stone quarry is the focus of this analysis, 

therefore, it was carried out a study based on the quarry Casal Farto nº3 in Casal Farto, 

Fátima, in which geological terms, is part of the Maçico Calcário Estremenho (MCE). In 

Portugal, the MCE is the main center of limestone extraction. 

The Chinese market is the main client for the cream-colored limestones extracted from 

Casal Farto nº3. Due to market demands, the goal of this study is to develop a tool that 

allows planning support and organization for short-term production. Throughout this 

document, the tool will be described in order to guarantee the analysis of the quarry’s 

extractive capacity and to produce a sensitivity analysis of the quarry.  

In conclusion, when the predictive results are compared with the real ones, the 

differences between both are minimum. 
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1. Introdução 

1.1. Motivação  

O aparecimento da primeira pedreira ornamental em Portugal remonta à época da 

ocupação dos romanos, com a exploração do mármore do Anticlinal de Estremoz. 

Embora nessa altura a exploração fosse muito rudimentar, esta indústria nunca deixou 

de evoluir, tendo vindo a sofrer grandes alterações tanto a nível do conhecimento, como 

a nível tecnológico e ambiental.  

Portugal é, geologicamente, um país diversificado em rochas ornamentais com 

características únicas, contribuindo positivamente para o aparecimento de novas 

oportunidades de exploração. 

A indústria extrativa ornamental é um sector com fortes raízes tradicionais. Apesar dos 

grandes desenvolvimentos na indústria, as empresas são tipicamente de pequenas 

dimensões, com objetivos de produção relativamente baixos.  

Atualmente, as empresas apostam na exportação dos produtos, sendo que Portugal 

está bem cotado em mercados como o do mármore e do calcário ornamental. No 

entanto, as empresas portuguesas enfrentam grandes níveis de concorrência aos quais 

muitas vezes não conseguem fazer frente. Assim, acabam por optar por uma estratégia 

segura de produzir pequenas quantidades e apenas o que têm em vista vender de modo 

a minimizar os riscos de prejuízo, evitando a acumulação de stock. 

Embora o ciclo de operações que envolve o desmonte seja complexo, integrando 

diversas variáveis de recursos humanos e equipamentos, ao nível de pequenas 

dimensões não é comum a necessidade de desenvolvimento de uma ferramenta 

específica de apoio ao planeamento, organização e análise da capacidade extrativa 

deste tipo de pedreiras.  

A Filstone possui um objetivo de produção ambicioso para a pedreira Casal Farto nº3 e 

aposta na sua posição competitiva no mercado internacional. A necessidade de criar 

uma ferramenta específica para a análise da capacidade extrativa da pedreira decorre 

da complexidade das operações e da dimensão dos objetivos de produção. Por outro 

lado, para se atingir os objetivos pretendidos pela empresa, é necessário uma análise 

do ciclo de produção a fim de maximizar a utilização dos recursos.  
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Foi com este novo desafio imposto a uma pedreira de calcário ornamental de grandes 

dimensões que surgiu o estudo apresentado na presente dissertação.  

1.2. Âmbito e objetivos 

Este estudo foi desenvolvido no âmbito da Dissertação de Mestrado em Engenharia 

Geológica e de Minas do Instituto Superior Técnico e decorreu durante o ano letivo 

2017/2018. 

O estudo é desenvolvido no âmbito de pedreiras de calcário ornamental e está dividido 

em duas fases:  

1. Análise da capacidade extrativa da pedreira Casal Farto nº3 que levou à criação 

de uma ferramenta que permite a análise das operações pertencentes à fase de 

desmonte e a análise de sensibilidade da pedreira, recorrendo ao Excel; 

2. Generalização da ferramenta desenvolvida em Excel com recurso à linguagem 

de programação Visual Basic, de modo a gerar uma interface de fácil utilização. 

Sendo assim, cria-se uma ferramenta de gestão da produção, apenas para a 

fase de desmonte de pedreiras de calcário ornamental, tendo como base os 

dados da pedreira Casal Farto nº3. 

 

1.3. Trabalhos planeados 

A fim de se cumprir com os objetivos propostos foram utilizadas duas ferramentas, o 

Microsoft Excel e o Visual Basic.  

O primeiro objetivo - análise da capacidade extrativa da pedreira Casal Farto nº3 - foi 

cumprido recorrendo apenas ao Excel, constituído por duas páginas com dados base 

recolhidos na pedreira em análise, três com dados de apoio e uma página designada 

por folha principal com o algoritmo que permite a realização da análise das fases do 

ciclo de produção da pedreira. Esta parte do estudo dá origem a sete formas de 

resultados, apresentados no capítulo dos Resultados.  

No caso do segundo objetivo - generalização da ferramenta - foi criado um ficheiro Excel 

com ligação ao Visual Basic. A utilização desta linguagem de programação tem como 

fim a criação de uma interface ligada à folha principal (criada no primeiro objetivo). A 

interface gerada é apresentada no capítulo dos resultados.  
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2. Estado de Arte 

Este Estado de Arte tem como propósito a apresentação das bases teóricas 

fundamentais à compreensão do estudo desenvolvido na dissertação. Posto isto, são 

apresentados dois subcapítulos que abordam as duas áreas que o estudo abrange, a 

exploração de rochas ornamentais e a gestão de produção.  

Para além das bases teóricas, os subcapítulos que se seguem fazem uma revisão 

bibliográfica que irá servir de fundamento para a justificação do estudo desenvolvido ao 

longo da dissertação. Resumidamente, o presente Estado de Arte aborda os seguintes 

temas: 

 

1. Pedreiras: 

a. Pedreiras de rochas ornamental, com incidência no calcário; 

b. Caracterização das Rochas Ornamentais portuguesas; 

c. Setor extrativo das Rochas Ornamentais em Portugal. 

 

2. Gestão de produção: 

a. Apresentação de três métodos de planeamento e gestão de produção 

com relevância nesta área da gestão; 

b. Apresentação de softwares recentes utilizados para planeamento e 

gestão de produção, offline e online.  
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2.1. Pedreiras  

Portugal é produtor de rochas ornamentais desde o tempo da ocupação da Península 

Ibérica pelo Império Romano. Nesse tempo, a rocha ornamental explorada era o 

mármore do anticlinal de Estremoz (Carvalho J. , 2010). Atualmente, para além do 

mármore, com reputação mundial, são produzidos calcários, granitos e xistos (Carvalho, 

Carvalho, Lisboa, Casal Moura, & Leite, 2013). 

As rochas ornamentais classificam-se legalmente por massas minerais e são 

exploradas recorrendo a pedreiras. Uma pedreira inicia a sua exploração caso o recurso 

seja considerado viável, provado e medido, ou seja, quando as condições permitem uma 

classificação como reserva. De modo a compreender a designação de reserva, o Anexo 

A enquadra este conceito. 

A exploração de pedreiras em Portugal é uma atividade industrial com fortes raízes 

tradicionais e impacto no PIB nacional, sendo a sua exploração de elevada importância. 

Segundo a Direção-Geral das Atividades Económicas, em 2015, a indústria de produtos 

minerais não metálicos teve uma influência de 2,1% do PIB de Portugal. (Direção-Geral 

das Atividades Económicas, 2017). 

Relativamente à legislação portuguesa, o Decreto-Lei n.º 54/2015 estabelece as bases 

do regime jurídico da revelação e do aproveitamento dos recursos geológicos existentes 

em Portugal. O Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro é uma revisão do Decreto-

Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro que estabelece o regime jurídico de pesquisa e 

exploração de pedreiras, introduzindo no procedimento de licenciamento e fiscalização 

normas que garantissem a adequação das explorações existentes à lei e a necessária 

ponderação dos valores ambientais (Decreto-Lei n.º 340/2007). 

Designa-se por pedreira uma massa mineral1 objeto de licenciamento. A definição inclui 

as áreas de extração e zonas de defesa, os depósitos de massas minerais e estéreis, 

as terras removidas e todas as infraestruturas de apoio à exploração. Este tipo de 

exploração é constituído por um conjunto de operações cujo objetivo passa por extrair 

                                                            
1 Conceitos utilizados neste capítulo:  

Massa Mineral – “quaisquer rochas e outras ocorrências minerais que não apresentem as 

características necessárias à qualificação como depósitos minerais.” (Decreto-Lei n.º54/2015). 

Depósito Mineral – “quaisquer ocorrências minerais que, pela sua raridade, alto valor específico 

ou importância na aplicação em processos industriais das substâncias nelas contidas, se 

apresentam com especial interesse económico” (Decreto-Lei n.º54/2015). 
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uma massa mineral que depois será transformada e valorizada como matéria-prima 

industrial ou ornamental (Direção Geral de Energia e Geologia, 2016). 

A vida de uma pedreira é subdividida segundo as seguintes fases: prospeção e 

pesquisa, produção, suspensão de lavra, abandono e recuperação paisagística. É de 

notar que as diferentes fases não são estanques, podendo acontecer em simultâneo, 

como é o caso da prospeção e pesquisa e da produção.  

A primeira fase envolve a investigação quanto à viabilidade da exploração da massa 

mineral, através da avaliação geológica e da realização de amostragens e de 

sondagens. Esta fase é a fase inicial de qualquer projeto.  

A fase de produção é a fase operacional e de lucro da pedreira. Esta fase será descrita 

no próximo capítulo.  

Diz-se que uma pedreira entra em fase de suspensão quando se vê obrigada a 

interromper a atividade de exploração embora exista a hipótese de a reiniciar. A fase de 

abandono e de recuperação paisagística é a fase de desativação da pedreira. Nesta 

fase a entidade exploradora deve proceder segundo as medidas impostas pela 

legislação DL n.º 340/2007 (Figueiredo, Rodrigues, Correia, & Chambino, 2001). 

Todas as pedreiras a ser exploradas são sujeitas a um processo de licenciamento, 

encontrando-se definidas por classes com diferentes procedimentos e exigências por 

parte das entidades licenciadoras de acordo com o DL n.º 340/2007. 

A exploração de pedreiras é dividida em Rochas Industriais e Ornamentais. Esta divisão 

é feita conforme a aplicação da matéria-prima.  

As rochas industriais têm como finalidade as atividades industriais como a construção 

civil e obras públicas, as cimenteiras, a indústria do vidro, do papel, do tijolo e da cal. 

(Direção Geral de Energia e Geologia, 2016). 

As rochas ornamentais são utilizadas para fins como decoração, construção civil, 

pavimentos e revestimentos. São exemplos o mármore, o granito, o calcário, o xisto e a 

ardósia. (Direção Geral de Energia e Geologia, 2016).  

O foco do presente estudo é uma exploração de rocha ornamental. Como tal, os 

próximos capítulos são referentes a este tipo rochas e à respetiva exploração. 

2.1.1. Pedreiras de rocha ornamental, com incidência no calcário 

A exploração de pedreiras a céu aberto depende, antes de mais, das características do 

jazigo mineral a explorar, o que envolve as características geomorfológicas, 
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geomecânicas e a acessibilidade à massa mineral, em condições economicamente 

vantajosas.  

Uma das primeiras características a analisar e que condiciona toda a exploração é a 

profundidade da massa mineral. A exploração a céu aberto, em alguns casos, pode ser 

inviabilizada devido à profundidade da massa, levando ao aparecimento de explorações 

subterrâneas ou mistas, tal como é o caso de algumas pedreiras de exploração de 

mármore ornamental no Anticlinal de Estremoz-Borba-Vila Viçosa.  

Caso a exploração a céu aberto se comprove viável, o método de desmonte da pedreira 

pode ser em flanco de encosta ou em profundidade (cava). As Figuras 1 e 2 são uma 

representação simplificada dos dois tipos de configuração de exploração.  

A extração é realizada recorrendo a bancadas, tal como é visível nas Figuras 1 e 2. 

Esses degraus devem ser configurados partindo das informações geotécnicas da rocha 

a explorar e tendo em consideração a legislação nacional em vigor.  

Na exploração de rochas ornamentais, o desmonte é realizado por talhadas, com o 

intuito de gerar blocos comerciais, dimensionadas conforme as características do 

maciço, os requisitos do mercado, a mão-de-obra e equipamentos disponíveis.  

Define-se como talhada os paralelepípedos de rocha de grandes dimensões 

individualizados da bancada de exploração e desmontados num único momento. 

Para que a talhada seja desmontada é necessário que ocorra um conjunto de operações 

na frente de trabalho que começa na primeira operação e acaba com o transporte do 

estéril e dos blocos de rocha com aptidão ornamental produzidos com o seu desmonte. 

Para além do conjunto de operações a executar durante o desmonte é também 

necessário recorrer a operações prévias, destinadas à preparação da frente de 

desmonte. Todas estas operações têm como propósito o proveito máximo da rocha 

ornamental existente na área licenciada da pedreira. O ciclo de operações, de uma 

pedreira de calcário ornamental, a realizar desde os trabalhos de preparação até à 

Figura 1 - Método de escavação a céu aberto em 
profundidade (cava). 

Figura 2 - Método de escavação a céu aberto em 
flanco de encosta. 

Escavação em profundidade Escavação em Flanco de encosta 
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transformação dos blocos desmontados em blocos comercializáveis é apresentado na 

Figura 3. Esta figura apresenta também exemplos de equipamentos a serem utilizados 

na realização das operações. 

Segue-se uma breve descrição de cada fase do ciclo de produção, apresentada na 

Figura 3 (Falcão Neves, 2016): 

• Decapagem: Remoção do solo existente na superfície da área a explorar. Note-

se que a legislação exige o armazenamento desta cobertura para futura 

recuperação paisagística.  

• Abertura de Caixas e Canais: Abertura de faces livres na frente de desmonte 

ou piso de modo a permitir o avanço da frente de trabalho. Nesta fase ocorre 

desmonte de rocha que pode ter baixo aproveitamento.  

• Desmonte da Talhada: Fase de produção, isto é, derrube de uma talhada. 

Executada de acordo com a mesma sequência de operações realizadas na 

abertura de caixas e canais, com a exceção que existe uma maximização do 

aproveitamento das talhadas que, por si só, em média são superiores aos 

aproveitamentos das talhadas das aberturas de caixas e canais.  

• Esquadrejamento: A talhada após ser desmontada é dividida em blocos 

transportáveis. 

• Remoção e Transporte: Transporte dos estéreis para a escombreira e dos 

blocos individualizados para o parque de blocos. 

Figura 3 - Ciclo de produção de uma pedreira de calcário ornamental. 

Decapagem

• Giratória, Pá 
Carregadora, Dumper

Abertura de Caixas 
e Canais

• Perfuradora, Máquina 
de fio diamantado, 
Roçadora

Desmonte da 
Talhada

• Perfuradora, Máquina 
de fio diamantado, 
Roçadora, Giratória

Esquadrejamento

• Máquina de fio 
diamantado, Serrote

Remoção e 
tansporte

• Pá Carregadora, 
Giratória

Esquadriamento

• Monofio, Serrote, Torre 
de Perfuração 

Ciclo de Produção de rochas Calcárias 
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• Esquadriamento: Corte dos blocos individualizados de acordo com as 

dimensões dos blocos comercializáveis. Esta fase corresponde à transformação 

primária.  

A diferença de aproveitamento entre a abertura de caixas e canais e o desmonte da 

talhada deve-se às dimensões da rocha desmontada. Na abertura de caixas e canais 

os blocos desmontados têm, em média, dimensões bastante inferiores às talhadas 

desmontadas o que origina menores aproveitamentos.  

A sequência de operações apresentada na Figura 3 implica a existência de 

precedências entre operações e de interdependências. Isto significa que o ciclo de 

produção de uma pedreira ornamental segue uma sequência certa de operações ligada 

a uma linha temporal. As operações só podem iniciar estando a anterior terminada ou 

em certa fase de trabalhos. Por exemplo, na fase de desmonte, os cortes que implicam 

a utilização de máquinas de fio diamantado estão dependentes do fim da operação de 

furação.   

Na abertura de caixas e canais é necessário recorrer ao desmonte de rocha sem valor 

comercial de modo a dar acesso à frente de trabalho (Figueiredo, Rodrigues, Correia, & 

Chambino, 2001). 

Uma característica de grande relevância nas pedreiras ornamentais é o aproveitamento 

das talhadas. O aproveitamento é a variável indicativa do teor de matéria útil tendo em 

conta todo o material desmontado. Assim, quanto maior o aproveitamento, maior será a 

produção útil da talhada e, por sua vez, da exploração da pedreira. Esta variável está 

diretamente relacionada com as características geológicas, mas é afetada conforme o 

dano que o desmonte provoca, o dimensionamento das talhadas e da cama, os cortes 

após o derrube da talhada e os acabamentos do bloco comercializável.  

Sempre que ocorre o desmonte de uma talhada o seu aproveitamento é afetado. Quanto 

maior a altura de uma talhada maior a velocidade da queda da mesma, o que significa 

que existe uma redução do aproveitamento da talhada. Por outro lado, a queda de uma 

talhada é semelhante à queda de um corpo livre, assim o papel da preparação da cama 

é essencial. Caso a cama seja bem dimensionada e tenha a capacidade de amortecer 

a queda absorvendo a força proveniente da aceleração da gravidade, o aproveitamento 

não é tão afetado. Posto isto, compreende-se a relevância do controlo do 

aproveitamento das talhadas e do dimensionamento correto de todas as variáveis que 

o influenciam.  
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Por fim, uma análise correta segundo o ponto de vista comercial da talhada desmontada 

leva a uma melhor marcação dos cortes a realizar o que, por sua vez, leva a um maior 

aproveitamento da talhada.  

 

Terminada a caracterização das Pedreiras Ornamentais é necessário conhecer as 

Rochas Ornamentais exploradas em Portugal.  

2.1.2. Caracterização de Rochas Ornamentais  

Segundo o LNEG, as rochas ornamentais podem ser definidas como “matéria-prima de 

origem mineral que se utiliza como material de construção com funções essencialmente 

decorativas” (Carvalho J. M., 2012). Assim sendo, compreende-se rocha ornamental 

como uma rocha natural utilizada na construção. No passado, as rochas ornamentais 

eram utilizadas como base na construção, hoje em dia, têm como principal função a 

decoração. 

Tipo e características de Rochas Ornamentais Portuguesas 

Em primeiro lugar, apresentam-se designações para a caracterização das rochas 

ornamentais exploradas em Portugal. 

Calcário - Rocha de origem sedimentar composta por carbonato de cálcio, com ou sem 

magnésio.  

Granito - Rocha de origem magmática com grãos de minerais visíveis a olho nu. O grau 

de fracturação que apresenta determina a sua definição quanto ao valor económico. 

(Carvalho J. , 2010) 

Mármore - Rocha com origem na metamorfização do Calcário ou da Serpentinito devido 

à imposição de altas pressões e temperaturas.  

Rochas Xistosas - Rocha metamórfica que resulta da recristalização dos sedimentos 

das argilas, tais como, as Ardosias e os Xistos (Carvalho J. , 2010) 

A Tabela 1 relaciona a origem com as características das rochas ornamentais em 

Portugal.  
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Tabela 1 - Características das rochas ornamentais exploradas em Portugal. (Carvalho, Carvalho, Lisboa, 
Casal Moura, & Leite, 2013) 

 Granito Calcário Mármore Rochas Xistosas 

Cor 
Cinzento, 

amarelo, rosado, 
cinzento-escuro 

Creme, 
amarelado, 

avermelhado, 
azulado 

Branco, creme, 
rosado, cinzento 

Cinzento-escuro 

Textura Fina a granular 
Fina a granular, 

pode ter 
laminações finas 

Grão fino a 
médio 

Granulometria 
fina, homogénea, 
com marcas de 

clivagem 

Resistência 

à 

compressão 

[MPa] 

131-262 44 – 246 52 – 141 114 – 217 

Densidade 

Aparente 

[kg/m3] 

2610 – 2870 2190 – 2710 2710 – 2790 2700 – 2830 

Porosidade 

[%] 
0.1 – 1.2 0.1 – 16.5 0.2 – 0.5 0.4 – 1.2 

Exemplos 

Nacionais 

Em Monforte 
encontra-se a 
variedade de 

Granito cinzento-
escuro, 

homogéneo e de 
textura fina. 

O calcário do 
Maciço Calcário 
Estremenho é a 
maior zona de 

exploração e tem 
cor creme, 

homogéneo. 

Os mármores 
mais comuns 

apresentam cor 
creme clara ou 

branca, com 
marcas 

cinzentas. O tipo 
mais procurado é 
o branco simples. 

Apresentam 
baixos níveis de 

exploração 
(podem ser 

ardósias e xistos) 
e podem ser 

encontradas em 
Valongo, Arouca, 
Vila Nova de Foz 
Coa e Barrancos. 

 

As características estéticas e geomecânicas apresentadas na Tabela 1 são as que mais 

influenciam na valorização comercial das rochas e na viabilidade da sua exploração. As 

características estéticas, estão relacionadas com a interação das três seguintes 

componentes: cor, textura e granulometria (Guerreiro, 2000). 

Ocorrências  

A Figura 4 mostra mapas retirados do GeoPortal do LNEG com as áreas geológicas 

destacadas onde se encontram os tipos de rochas ornamentais exploradas em Portugal. 

Nesta tabela sobressaem três zonas com maior relevância no que toca à exploração de 

Calcário e Mármore.  
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Calcário Granito Mármore Ardósia e Xisto 

    

Núcleos 

geológicos 

destacados: 

Maciço Calcário 

Estremenho 

Calcários de Pêro 

Pinheiro  

Anticlinal de 

Estremoz 

 
Figura 4 - Mapas geológicos (Laboratório Nacional de Energia e Geologia, 2018) 

O Anexo B apresenta uma visão mais geral das ocorrências de rochas ornamentais em 

Portugal.  

Como conclusão em Portugal 

• Existe uma larga variedade cromática e de textura de granitos e mármores para 

fins ornamentais (Carvalho, Carvalho, Lisboa, Casal Moura, & Leite, 2013); 

• A exploração dos granitos encontra-se dispersa pelo país, sendo o Norte a zona 

de maior incidência, tal como se verifica pelo segundo mapa da Figura 4; 

• O Maciço Calcário Estremenho (MCE) é a zona principal de produção de 

calcários, sendo as rochas dessa zona homogéneas e de cor creme. Quanto aos 

mármores, o centro de produção é no Anticlinal de Estremoz (Carvalho, 

Carvalho, Lisboa, Casal Moura, & Leite, 2013); 

• A produção de Ardósias e Xistos é relativamente baixa em Portugal. (Carvalho, 

Carvalho, Lisboa, Casal Moura, & Leite, 2013). 

Este estudo incide sobre uma pedreira de calcário ornamental, situada no Maciço 

Calcário Estremenho (MCE), tal como será indicado mais à frente no capítulo Caso de 

Estudo. A exploração deste maciço está maioritariamente agrupada em núcleos, tal 

como se refere a seguir.  
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Núcleos de Pedreiras de calcário ornamental no MCE 

Conforme a distribuição de calcários ornamentais no MCE, as pedreiras encontram-se 

divididas em núcleos. A Figura 5 apresenta os núcleos de exploração e as variedades 

de calcários ornamentais a que estão ligados. 

O núcleo de creme de Fátima encontra-se destacado por ser onde se insere a pedreira 

do Casal Farto n.º 3, objeto deste estudo.  

Segue-se agora a análise ao mercado das rochas ornamentais exploradas em Portugal, 

tendo em conta as suas exigências. 

2.1.3. Setor extrativo das Rochas Ornamentais em Portugal  

As rochas ornamentais exploradas podem ser comercializadas segundo três produtos 

diferentes: blocos extraídos da frente de desmonte; chapa serrada, isto é, uma parte do 

bloco cortado; produto final, ou seja, produto transformado que resulta do corte da chapa 

e da sua transformação (AEP, 2003). 

Com o aumento do setor extrativo e a melhoria das técnicas de extração, aumentou 

também a disponibilidade de rochas ornamentais nos mercados, tanto a nível de cores, 

como de formas, dimensões e acabamentos (AEP, 2003). 

Existem diversas condicionantes que influenciam a exploração de uma jazida mineral. 

Em termos de parâmetros económicos, segundo (Guerreiro, 2000), Bradley em 1999, 

afirma que uma jazida deve ser avaliada segundo as suas características e as da rocha 

a explorar, do local de exploração e do mercado em que se insere a exploração. No 

Pé da Pedreira

•Moca Creme

•Relvinha

•Azul Valverde

Cabeça Veada

•Semi Rijo Cabeça 
Veada

Salgueiras

•Semi Rijo Arrimal

Moleanos

•Vidraço Moleanos

Codaçal

•Semi Rijo do 
Codaçal

Alvados

•Alpinina

Fátima

•Creme de Fátima

Ataíja

•Vidraço de Ataíja

Figura 5 - Núcleos de pedreiras do Maciço de Calcário Estremenho (Carvalho, Lisboa, Prazeres, & 
Sardinha, 2012). 
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caso da rocha ornamental, as suas características estéticas são as que mais influenciam 

a aceitação e avaliação no mercado, sendo os parâmetros os seguidamente indicados:  

• Cor: característica estética mais importante para a valorização comercial da 

rocha; 

• Textura: característica ligada à distribuição espacial dos elementos que 

constituem a rocha; 

• Granulometria: conforme o tamanho do grão, uma rocha pode pertencer a três 

classes diferentes (fino, médio ou grosso). 

Para além destes parâmetros, de modo a garantir que o produto explorado é vendável, 

é necessário dar resposta a uma série de exigências do mercado, entre as quais se 

destaca (Guerreiro, 2000): 

• Consistência das características estéticas da rocha vendável;  

• Rochas de boa qualidade e em volumes apreciáveis; 

• Blocos em formato de produto final com dimensões vendáveis e com baixo grau 

de fracturação; 

• Cumprimento dos prazos de entrega. 

Cumprindo com os principais fatores acima referidos, existe uma forte possibilidade da 

exploração da jazida satisfazer as exigências do mercado. É de notar que as 

características estéticas das rochas extraídas na pedreira em análise não vão ser 

avaliadas nesta dissertação. 

Tendo em consideração o comportamento económico do mercado das rochas 

ornamentais, e quais as rochas predominantes em Portugal, passa-se agora a uma 

abordagem do panorama nacional.  

O setor de rochas ornamentais destaca-se cada vez mais pela exportação, estando as 

empresas portuguesas a apostar nos mercados estrangeiros.  

Embora se aposte na industrialização e no desenvolvimento tecnológico, esta indústria 

enfrenta uma forte concorrência a nível internacional (principalmente da China e da 

Índia). Apesar de a China ser um mercado que absorve grande parte das exportações 

das rochas ornamentais portuguesas (como por exemplo do calcário) é também um 

produtor em massa no sector da indústria extrativa o que provoca uma pressão muito 

elevada nas pedreiras portuguesas. Tendo isto em conta, a indústria ornamental está 

numa fase de pesquisa de soluções inovadoras que maximizem a produção a custos 

reduzidos, sem descurar a qualidade do produto produzido.  
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Embora Portugal possua matéria-prima em quantidade e qualidade, as empresas deste 

setor são predominantemente de dimensões reduzidas (AEP, 2003). 

Por ser uma indústria com fortes raízes tradicionais, em muitas empresas ainda existe 

uma falta de visão estratégica estando a ocorrer um envelhecimento da indústria e daí 

advém uma crescente necessidade de aposta na formação de novos recursos humanos 

capazes de inovar nas técnicas utilizadas na indústria. Nas regiões do Alentejo, Fátima 

e Pero Pinheiro existem rochas que não se encontram noutros locais, o que consolida 

a capacidade de exportação do produto português. Por outro lado, existem falhas na 

capacidade competitiva das empresas nacionais no mercado externo, não só devido a 

uma falta de promoção do produto explorado como também devido à concorrência de 

produtores internacionais (AEP, 2003). 

Dado que têm uma dimensão reduzida, seria uma vantagem o aumento da cooperação 

entre as empresas deste setor, facilitando a resposta às exigências do mercado e à 

concorrência imposta pelos produtores internacionais.  

Em suma, para melhorar a capacidade extrativa e aumentar a rentabilidade das 

pedreiras ornamentais portuguesas, este setor deve empenhar-se no seu 

desenvolvimento tecnológico, aumentar as suas capacidades competitivas, melhorar a 

cooperação entre empresas e empresa/consumidor final e responder às questões 

ambientais. Para resumir a informação quanto à capacidade de produção das pedreiras 

ornamentais segue-se uma análise SWOT (apresentada na Figura 6) feita com base 

nas informações descritas neste subcapítulo.  

Pontos Fortes

•Desenvolvimento da tecnologia;

• Indústria com fortes raizes tradicionais;

•Elevada exportação e procura de novos 
mercados externos;

•Matéria-prima de boa qualidade e em 
quantidade;

•Presença de rochas exclusivas.

Ameaças

•Produtores em massa;

•Concorrência internacional;

Análise SWOT

Figura 6 - Análise SWOT das capacidades de produção e exploração das pedreiras ornamentais 
portuguesas. Adaptado de (AEP, 2003). 

Oportunidades 

• Procura de novos mercados; 
• Aumento da cooperação entre empresas; 
• Aumento na formação de recursos 

humanos; 
• Criação de novas ferramentas de apoio 

à gestão de produção. 
 

Pontos Fracos 

• Falta de resposta à concorrência; 
• Empresas de dimensões reduzidas; 
• Licenciamento das pedreiras; 
• Impactes ambientais. 
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É de notar que atualmente um dos maiores problemas para as explorações são o seu 

licenciamento e os impactes ambientais a que estão associadas. Nenhuma exploração 

pode continuar a sua atividade sem garantir a minimização dos impactes tanto para a 

fauna e flora como para as habitações e estruturas geotécnicas mais próximas. Assim, 

para garantir o licenciamento de qualquer exploração é necessário garantir medidas de 

minimização, prevenção e monitorização desses impactes. O licenciamento está 

dependente da aprovação das entidades licenciadoras (DGEG ou Camara Municipal, 

conforme a classificação da pedreira em avaliação), da produção de um Plano de 

Pedreira (constituído por um Plano de Lavra e um Plano Ambiental e de Recuperação 

Paisagística) e em alguns casos, de uma Avaliação de Impactes Ambientais.  

As empresas da indústria extrativa ornamental precisam, cada vez mais, de apoio no 

planeamento e na gestão de produção a curto e a médio prazo. É no âmbito do item 

destacado na análise SWOT, “Criação de novas ferramentas de apoio à gestão de 

produção”, que surge o próximo capítulo do estado de arte. 

2.2. Gestão da Produção 

Uma empresa é uma organização que, independentemente da sua atividade económica 

(industrial, agrícola ou de serviços, por exemplo), envolve sempre os seguintes fatores 

(Courtois, Pillet, & Martin, 1991): Mão-de-obra especializada; Meios financeiros e 

materiais; Satisfação das necessidades dos clientes através do fabrico de produtos e do 

fornecimento de produtos/serviços. 

Sendo assim, uma empresa nunca funciona isolada do meio ambiente em que se 

encontra, existindo uma constante interação interna e externa através do fluxo de 

materiais, de informação e financeiro. 

A Gestão de Produção tem em conta os objetivos prioritários definidos pelos órgãos de 

gestão da empresa. Pode afirmar-se que a Gestão de Produção de uma empresa é tão 

antiga como ela própria, isto porque a partir do momento em que esta nasce inicia-se o 

processo de gestão da sua produção. Tendo em conta o papel da Gestão de Produção 

seguem-se os principais objetivos (Courtois, Pillet, & Martin, 1991): 

• Diminuir os prazos de entrega; 

• Aumentar a fiabilidade; 

• Aumentar a flexibilidade da empresa; 

• Diminuir os custos; 

• Contribuir para a motivação do pessoal e a respetiva integração na empresa. 
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A fim de se atingirem os objetivos acima listados é necessária a realização de duas 

ações que são apresentadas na Tabela 2. 

Tabela 2 - Ações necessárias tendo em vista os objetivos da Gestão de Produção (Courtois, Pillet, & 

Martin, 1991). 

Domínio dos fluxos de informação e de 
materiais e produtos 

Planeamento da produção 

No fluxo de informação, a Gestão da 

Produção deve gerir todo o ciclo dos 

produtos, desde o seu estudo ao seu controlo 

de qualidade. As informações devem ser 

precisas, concisas e seletivas de modo a 

serem o mais eficazes possível. 

Quanto ao fluxo de materiais e produtos, é 

necessário um estudo detalhado do ciclo de 

produção de todos os produtos e stocks. 

Estes devem ser reduzidos mantendo sempre 

uma mentalidade de compromisso constante 

com os prazos e as quantidades definidas 

com os clientes. 

O planeamento deve ter em conta uma 

aproximação à capacidade real da empresa e 

não à máxima. Isto é, deve entrar com tempos 

de espera, avarias, entre outros fatores de 

risco. O planeamento deve ser alimentado 

com os resultados e as informações 

recebidas ao longo do tempo (dados 

históricos). 

Deve também ter em conta que o meio e o 

mercado em que a empresa se insere estão 

em constante mudança. As soluções, por sua 

vez, devem adaptar-se a essas mudanças. 

 

A Gestão de Produção é confrontada com alguns problemas que têm que ser 

solucionados e que vêm de imposições que dizem respeito à função comercial e de 

fabricação, a nível de tempo, qualidade, quantidade e preço. Segue-se um exemplo: 

A gestão de produção centra-se no cruzamento destes objetivos contraditórios e procura 

solucioná-los da forma mais vantajosa (Courtois, Pillet, & Martin, 1991). 

Muitas vezes torna-se vantajosa a aplicação de ferramentas como apoio ao 

planeamento da produção sendo esta efetuada relacionando o ciclo de produção com o 

conjunto de processos que dele fazem parte. 

Figura 7 - Exemplo de um problema com que a Gestão de Produção é confrontada. 

Em termos comerciais,
os prazos são curtos e
exigentes. Quanto
melhor a qualidade do
produto mais vendável se
torna.

Em termos de fabricação,
o tempo de produção é o
máximo possível. Um
produto de boa qualidade
é mais difícil de se obter.
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A criação das ferramentas, inicialmente manuais, remonta ao século XX, altura em que 

apareceu a necessidade de encontrar uma forma de controlo, organização e análise de 

produção. As ferramentas no formato informático apareceram mais tarde com a 

evolução dos conhecimentos tecnológicos e teóricos.  

Existem 3 métodos principais que ajudam no planeamento e organização de produção, 

o gráfico de Gantt, PERT e CPM. Mais recentemente, apareceram novas técnicas, tal 

como o Scrum. O gráfico de Gantt é o método mais antigo e, por essa razão, será o 

primeiro a ser apresentado. Este método permite relacionar e visualizar a 

interdependência das atividades com a evolução temporal do projeto, enquanto os 

diagramas de PERT e CPM, para além da identificação das interdependências 

apresentam também o caminho crítico, que será explicado à posteriori. 

Para uma melhor compreensão dos diagramas apresentam-se os seguintes conceitos: 

• Precedências: Sequência de operações do ciclo de produção, que podem ser 

sequenciais ou simultâneas. A identificação das precedências é essencial para 

a gestão temporal (Correia, 2013). 

• Interdependências: Dependências entre as operações pertencentes ao ciclo de 

produção. A identificação das precedências está dependente das 

interdependências entre as operações.  

Passa-se agora a um breve resumo teórico da origem e objetivos dos três diagramas 

acima identificados, juntamente com uma breve abordagem às ferramentas utilizadas 

no presente, sendo dado um exemplo de um software específico de gestão de produção 

e de três gerais, disponíveis a todos os utilizadores.  

2.2.1. Henry Gantt e Fredrick Taylor, a origem dos gráficos de Gantt 

Nascido em 1861, Henry Gantt foi um engenheiro mecânico norte-americano e o seu 

legado mais reconhecido foram os Gráficos de Gantt. Depois de se graduar em 1880, 

em 1887 tornou-se assistente de Fredrick Winslow Taylor, engenheiro mecânico. Sendo 

visto como um discípulo de Taylor, Gantt acreditava que a eficiência industrial era 

atingida através da aplicação de análises científicas e que as melhorias na gestão 

resultavam da eliminação de problemas e de acidentes (British Library, 2018). 

A origem dos gráficos de Gantt não é unânime. Alguns autores ligam o aparecimento 

destes gráficos ao trabalho desenvolvido por Gantt durante a primeira guerra mundial, 

outros datam a origem ao início de 1900 e, por fim, outros autores não datam nem 

apresentam informações sobre este tema (Wilson, 2003). 
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Apesar de existirem diferentes perspetivas sobre a origem destes gráficos, é unânime 

que, em 1903, Gantt, consultor em gestão industrial moderna, apresentou um artigo 

intitulado por “A Graphical Daily Balance in Manufacturing” onde apresentou os 

primeiros pressupostos que deram origem aos gráficos de Gantt (Sheldrake, 2003). No 

mesmo ano, Frederick W. Taylor publicou também um artigo, “Shop Management” que, 

em conjunto com o artigo de Gantt apresentava uma solução integrada para um plano 

e controlo de um sistema de produção. Uns anos mais tarde, em 1919, Taylor publicou 

um livro com o mesmo nome do seu artigo apresentado em 1903 (Wilson, 2003). 

No livro “Shop Management”, Taylor apresenta as suas visões sobre gestão industrial e 

de produção de uma forma simples e percetível a todos os leitores. Este livro, embora 

não tenha sido publicado em conjunto com o trabalho de Gantt (ao contrário do artigo) 

tornou-se numa base importante para o seu trabalho e compreensão deste tema na sua 

época. A sua posição quanto à gestão é evidente ao longo do seu livro. 

Neste seu livro, Taylor afirma que a gestão estava destinada a ser um campo de 

conhecimento exato, estudado, tabelado, aceite e usado. Fala também do aparecimento 

de princípios definidos em vez de ideias particulares provenientes de observações de 

um indivíduo com todas as limitações a que isso está ligado (Taylor, 1919). Hoje em dia 

este ramo é muito estudado e tem grande importância na sociedade. Frederick Taylor, 

com a publicação dos seus livros e artigos, foi considerado uma figura relevante no ramo 

da gestão de produção devido à sua visão com foco na eficiência e eficácia operacional.  

Foi partindo do sistema e da visão de Taylor, que Gantt desenvolveu os gráficos que 

deram reconhecimento ao seu trabalho. Na sua forma inicial, os gráficos de Gantt foram 

uma ferramenta para planear e gerir uma operação. Na forma mais moderna, estes 

gráficos estão ligados a uma linha temporal da qual o plano está dependente (Wilson, 

2003). A Figura 8 representa as características que são identificadas nos gráficos de 

Gantt. 

Características identificadas 
directamente

Características identificadas 
indirectamente

• Tipo de produto ou de operação; 

• Quantidade produzida por dia; 

• Quantidade produzida no projeto; 

• Data de início e de fim. 

• Sequência de operações; 

• Problemas na produção. 

Figura 8 - Características dos gráficos de Gantt (Wilson, 2003). 
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Pela análise da Figura 7 conclui-se que os objetivos da utilização dos gráficos de 

Gantt são:  

• Controlar e seguir a cronologia das diversas fases de um ciclo de produção; 

• Estabelecer uma linha de tempo para cada operação e desta forma gerar a 

calendarização; 

• Permitir o acompanhamento simples e visual do calendário de operações. 

Verifica-se que esta organização segue o sistema também pensado por Taylor, 

permitindo que a empresa tenha uma forma de controlo e de armazenamento de 

informação para além do controlo humano. Quanto à sua aparência, a Tabela 3 pretende 

ser uma representação esquemática e simplificada destes gráficos.  

Tabela 3 - Representação simplificada da configuração de um gráfico de Gantt. 

 

Pela Tabela 3 comprova-se que a leitura e compreensão dos gráficos de Gantt é simples 

e está ao alcance de qualquer utilizador, sendo esta uma grande vantagem da 

ferramenta.  

A Tabela 4 apresenta as principais vantagens e desvantagens deste modo de 

planificação.  

 Tabela 4 - Vantagens e desvantagens dos gráficos de Gantt, adaptado de (Meredith & Mantel Jr., 2009). 

 

Vantagens Desvantagens 

• Contem a informação relevante; 

• Fácil de aplicar, compreender e 

interpretar; 

• Fácil de manter, enquanto os requisitos 

da operação não forem alterados; 

• Permite visualizar o estado corrente do 

projeto e é um ótimo meio de 

comunicação;  

• Forte ferramenta de controlo e 

organização de um projeto; 

• Simples de construir. 

• Precisa de atualizações constantes; 

• Difícil de aplicar para um projeto de 

grande dimensão e com múltiplas 

operações; 

• Caso a cronologia ou os requisitos da 

operação alterem, esta ferramenta 

também terá que ser alterada; 

• Representar todas as informações 

pretendidas de uma forma simples e 

clara pode ser desafiante. 
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Resumidamente, estes gráficos são uma forma de organização, controlo e 

calendarização de todas as operações existentes num ciclo de produção e por esta 

razão é uma ferramenta de gestão de produção ainda utilizada nos dias que correm. 

Muitos dos sistemas de controlo desenvolvidos pelas empresas têm como base teórica 

a construção deste tipo de gráficos. Embora na sua origem esta ferramenta tenha sido 

desenhada como um sistema manual, hoje em dia pode ser feita de forma 

computacional, o que facilita a sua utilização para projetos de maior envergadura.  

2.2.2. Gráficos de PERT 

PERT, sigla de Project Evaluation and Review Technique, (Malcom, Roseboom, Clark, 

& W.Fazar, Abril 1959) é considerado um método estatístico que usa a probabilidade 

para avaliar a performance no passado de uma determinada operação (Chorafas, 2000).  

Tal como o gráfico de Gantt, este método e o CPM – Critical-Path Method (método 

introduzido no próximo subcapítulo) são os métodos mais comuns de planeamento e 

gestão de produção (Meredith & Mantel Jr., 2009). 

Na sua origem a rede de PERT foi desenvolvida para medir e controlar o 

desenvolvimento do programa Polaris Fleet Ballistic Missile (FBM), of the Special 

Projects Office, Bureau of Ordenance, US Navy. Este programa foi criado para 

desenvolver, testar e implementar uma metodologia para gerir, com avaliação integrada 

e quantitativa, os seguintes pontos do programa FBM (Malcom, Roseboom, Clark, & 

W.Fazar, Abril 1959):  

• Progresso e as perspetivas;  

• Validade dos planos e dos cronogramas para atingir os objetivos estabelecidos; 

• Os efeitos das mudanças.  

Com o passar do tempo, as datas programadas para o desenvolvimento do sistema de 

armas Polaris começaram a diferir das datas das ocorrências. Sendo assim, a solução 

através do PERT foi reduzir o projeto Polaris a uma série de operações e determinar 

para cada operação, as atividades de pré-requisito e obter estimativas de tempo 

necessário para a sua realização (Clark, 1962). 

Embora tenha sido criado para um problema específico, esta ferramenta pode ser 

aplicada a vários projetos. Uma vez estabelecida a estrutura do ciclo de produção numa 

rede PERT, as estimativas de tempo são realizadas segundo três cenários, a previsão 

realista, a otimista (supondo que nada irá correr mal) e a pessimista (supondo que tudo 

irá correr mal) (Chorafas, 2000).  
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Este método é utilizado para representar ciclos complexos, sobretudo quando envolvem 

multitarefas e interdependências. Para além da determinação dos calendários também 

é necessário estudar os custos envolvidos em cada operação do ciclo de produção. A 

construção de um diagrama de PERT tem por base uma rede desenhada com dois 

elementos: atividades (representadas por setas) e acontecimentos (representadas por 

círculos). Ambos os elementos são representados num modelo sequencial que se 

desenvolve da esquerda para a direita, apresentado na Figura 9.  

É de referir que as informações quantitativas, isto é, o parâmetro em estudo que limita 

principalmente o projeto, por exemplo o tempo ou o custo de cada atividade, são 

identificados depois das letras. A Figura 10 mostra um modelo simplificado de um 

diagrama de PERT com informações relativas à duração, em dias, de cada atividade.  

Após desenhado o modelo, é avaliado qual o caminho crítico e o tempo crítico, ou seja, 

qual a sequência de atividades que não pode sofrer alterações temporais para não 

modificar o resultado final do projeto. Uma vez identificado o caminho crítico é possível 

analisar o sistema consoante as tarefas que estão interdependentes. No caso da Figura 

9, o caminho crítico seria construído através da análise dos valores apresentados dentro 

dos círculos a laranja. É de referir que os valores assinalados dentro dos círculos laranja 

são as estimativas dos tempos realizadas conforme as três perspetivas anteriormente 

indicadas, isto é, o valor real, o otimista e o pessimista. Tal como todas as ferramentas 

e à semelhança dos gráficos de Gantt, o diagrama de PERT apresenta vantagens e 

desvantagens identificadas na Tabela 5.   

Figura 9 - Modelo simplificado de um diagrama de PERT. 

Figura 10 - Modelo simplificado de um diagrama de PERT com informações relativas à duração de cada 
atividade. 
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Tabela 5 - Vantagens e desvantagens do diagrama de PERT (Malcom, Roseboom, Clark, & W.Fazar, 

Abril 1959). 

Vantagens Desvantagens 

• Permite visualizar a dependência e 

sequência das atividades; 

• Permite identificar o tempo e o custo de 

cada operação; 

• Permite identificar um “caminho crítico”, 

isto é, a sequência de atividades que 

não podem alterar, em termos 

temporais, sem que o resultado final do 

projeto seja alterado (permite otimizar o 

ciclo de produção quanto aos custos e 

tempos das operações); 

• Simplifica a representação de ciclos de 

produção complexos. 

• Erros nos dados de entrada são difíceis 

de corrigir; 

• A escolha de diferentes estimadores 

estatísticos gerar resultados diferentes 

com erros distintos. 

 

Em suma, os principais objetivos desta ferramenta são facilitar a tomada de decisões, 

reduzir o tempo e o custo nas operações através de um sistema probabilístico. Mais 

recentemente, esta ferramenta foi estudada devido a questões levantadas quanto à sua 

credibilidade devido aos estimadores utilizados, uma vez que a estimação dos três 

tempos utilizados (real, otimista e pessimista) está dependente da utilização de um 

estimador estatístico. Alguns autores afirmam que a resposta a este problema está em 

acrescentar premissas à base desenvolvida pelo diagrama de PERT que diminuam os 

erros, tal como é defendido por Trietsch & Baker (2011). 

2.2.3. CPM 

O CPM – Critical-Path Method é uma técnica que envolve um modelo matemático que 

incorpora uma sequência de informação, duração e custo de cada operação existente 

num ciclo de podução (Kelley Jr., 1961). 

Este método foi desenhado para auxiliar a construção de um projeto complexo (que seja 

constituído por várias atividades), sendo muito usado em projetos industriais e no 

planeamento de produção. O CPM é um método bastante similar ao de PERT o que 

leva a que por vezes estes métodos sejam utilizados em conjunto (Meredith & Mantel 

Jr., 2009). Apesar das suas semelhanças, ao contrário do método de PERT, este é um 

método determinístico, ou seja, não utiliza valores de durações de atividades calculados 

segundo uma probabilidade (Trietsch & Baker, 2011).  
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A principal semelhança entre ambos os métodos é que os dois identificam o caminho 

critico, isto é, tal como já foi referido no capítulo anterior, a sequência de atividades que 

tem de cumprir com os prazos previsos, para que não ocorram atrasos no projeto e na 

data final definida (Meredith & Mantel Jr., 2009). Ambos os métodos foram 

desenvolvidos com o intuito de gerir ciclos de produção e projectos de grandes 

dimensões (Kelley Jr., 1961). 

Quanto à sua representação gráfica, o CPM é pouco distinto do PERT, embora a 

representação das suas atividades tenha um ponto de vista mais hierárquico, ou seja, 

as atividades mais pequenas são representadas dentro de um subprojeto de modo a 

que a rede formada seja simplificada e mostre apenas o essencial. Assim, e por 

comparação aos diagramas de PERT, estes diagramas são mais pequenos, o que por 

si só já é uma otimização do ciclo de produção (Baker & Trietsch, 2009). Em termos de 

vantagens e desvantagens, a Tabela 6 apresenta as principais, referidas pelos autores 

estudados para a realização deste capítulo.  

Tabela 6 - Vantagens (Meredith & Mantel Jr., 2009) e desvantagens (Baker & Trietsch, 2009) do uso do 

Critical-path Method. 

Vantagens (Meredith & Mantel Jr., 2009) Desvantagens (Baker & Trietsch, 2009) 

• Permite a alteração de parâmetros no 

ciclo de operações; 

• Permite a visualização completa do 

plano de produção; 

• Permite a definição do caminho crítico; 

• Prevê a data em que o projeto e as 

operações devem terminar; 

• Permite medir os atrasos do projeto caso 

seja necessário atrasar certas 

atividades; 

• Apresenta a sequência das operações. 

• A coordenação de um ciclo de produção 

complexo com várias atividades a 

decorrer em paralelo é de extrema 

dificuldade; 

• Quanto maior a complexidade, mais 

difícil será a sua representação; 

• O planeamento deve ser muito estudado 

e realizado com cuidado e organização; 

• A leitura e análise do planeamento 

podem ser de interpretação difícil. 

 

O CPM preocupa-se especialmente na relação tempo-custo. Por ser um método 

dinâmico, permite modificações com a alteração do ciclo de produção, ou seja, a tarefa 

de analisar o diagrama desenhado pode ficar ligeiramente dificultada. Por outro lado, 

permite ter sempre um diagrama atualizado com a sequência das operações e os prazos 

definidos. Existem diversos autores que estudaram e tentaram compreender e eliminar 

as falhas deste método, tal como Baker & Trietsch (2009). Embora existam notas mais 

antigas do mesmo autor, o artigo aqui referido é considerado uma das bases do método 

CPM, com a descrição matemática completa da sua origem.  
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2.2.4. No presente 

Os três métodos apresentados eram originalmente utilizados de uma forma manual. 

Hoje em dia, com o desenvolvimento da tecnologia e com a informatização, estes 

métodos têm soluções automáticas disponíveis e que põem termo a muitas das suas 

desvantagens, nomeadamente a dificuldade em representar redes complexas de 

operações, desvantagem comum aos três métodos e a dificuldade em fazer alterações 

nos diagramas. 

Com o desenvolvimento do conhecimento na área de gestão de produção apareceram 

softwares, tal como o Scrum que dão apoio à análise dos ciclos de operações. Este, 

embora tenha bases teóricas nos métodos acima descritos, é mais completo e 

simplificado, acabando com algumas das falhas dos métodos manuais.  

O Scrum é uma estrutura para gerir o desenvolvimento de um projeto constituído por 

equipas multifuncionais, ou seja, projetos complexos que permite a formação de uma 

estrutura organizada com regras, papéis e reuniões. Este software pode ser utilizado 

em qualquer tipo de projeto, nomeadamente ao nível industrial e ao nível da gestão de 

um ciclo de operações, desde que com as devidas adaptações do método à realidade 

da empresa (Streule, Miserini, Bartlomé, Klippel, & Soto, 2016).  

Entre as vantagens da aplicação do Scrum relativamente a métodos mais antigos está 

a apresentação das informações de uma forma mais transparente, o que leva a uma 

melhoria na comunicação e no fluxo de informações e consequentemente um melhor 

acompanhamento de projetos (Streule, Miserini, Bartlomé, Klippel, & Soto, 2016). 

Apesar de existirem softwares independentes, específicos e completos de gestão de 

produção (como é o caso do Scrum), é possível a utilização de ferramentas mais gerais 

para desenvolver algoritmos com os mesmos objetivos, como é o caso do Microsoft 

Project e do Microsoft Excel. A aplicação destas ferramentas tem como principal 

vantagem a disponibilidade offline dos softwares para todos os utilizadores. Nos dias de 

hoje, é também possível recorrer a ferramentas online como é o caso do Smartsheet 

que, entre as diversas funções que dispõe, pode ser utilizada como ferramenta para 

gestão de produção, recorrendo a gráficos de Gantt, a calendários e a cartões com a 

vantagem de que sincroniza os arquivos de outras plataformas, tais como Google Drive, 

OneDrive e Dropbox (Smartsheet, 2018).  
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O Microsoft Project é uma ferramenta de planeamento e gestão de projetos, utilizada 

para a gestão de produção simplificada com modelos incorporados que utilizam práticas 

recomendadas na indústria, que auxiliam os utilizadores a começar e desenvolver o seu 

plano a partir do zero. Entre os modelos, o planeamento da produção pode ser 

desenvolvido com base nos gráficos de Gantt e em menus que têm como fim simplificar 

o processo de gestão, organização e planeamento. Para além do desenvolvimento do 

plano, esta ferramenta permite também a produção de relatórios e de linhas 

cronológicas do ciclo de produção (Microsoft, Gestão de projetos da Microsoft, 2018). 

O Microsoft Excel permite a transformação de dados em informação rápida e 

simplificada. Com esta ferramenta é possível fazer análises dinâmicas e complexas dos 

dados de uma forma livre, isto é, o utilizador cria o seu próprio padrão de análise. Com 

o auxílio de tabelas, gráficos e fórmulas disponíveis no Excel, a interpretação fica 

simplificada e permite a criação de previsões e tendências dos dados em estudo 

(Microsoft, Excel 2016, 2018). Outra vantagem do Microsoft Excel é a existência de 

diagramas disponibilizados para apoio do utilizador. Esta função é uma solução 

simplificada que pode substituir a utilização da Microsoft Project (versão 2013). 

 As Figuras 11 e 12 são tabelas dinâmicas criadas pelo Excel, de controlo e 

planeamento de projetos, que podem ser também utilizadas para controlo e 

planeamento de produção. 

 

Figura 11 - Exemplo de um modelo sugerido de uma tabela para controlo de projetos. 

Figura 12 - Exemplo de um modelo sugerido de um diagrama de Gantt. 
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Tendo em conta o âmbito da presente dissertação, é de referir que não existem 

referências bibliográficas de ferramentas desenvolvidas, específicas para a análise e 

planeamento do ciclo de produção de pedreiras de calcário ornamental. Isto acontece 

porque a indústria ornamental está ligada a pedreiras normalmente de pequenas 

dimensões com um volume de produção mensal relativamente baixo, nunca tendo 

surgido a necessidade de uma ferramenta específica. Só mais recentemente, com o 

aumento da competitividade e o aparecimento de empresas mais ambiciosas em termos 

de objetivos de produção (tal como é o caso da pedreira alvo de estudo) é que começa 

a existir uma necessidade de criar uma ferramenta específica de apoio ao planeamento 

e análise da capacidade extrativa.  

Esta necessidade levou, no presente estudo, à adaptação de uma ferramenta geral à 

realidade da capacidade extrativa da pedreira. A escolha da ferramenta utilizada será 

apresentada no capítulo da Formulação do caso de estudo, após a apresentação da 

pedreira em análise (Casal farto n.º 3).  
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3. Caso de Estudo 

Neste capítulo é feita a apresentação do caso de estudo, suportado pela abordagem 

teórica a que se refere a presente dissertação.  

O estudo em causa foi desenvolvido com o apoio da Visa Consultores e analisa a 

produção de uma pedreira de calcário ornamental, denominada por Casal Farto nº3, 

pertencente à empresa Filstone. Os quatro primeiros subcapítulos, têm como propósito 

a apresentação das empresas envolvidas e enquadrar a pedreira foco do estudo em 

termos geográficos e geológicos. De seguida, tendo em conta que se trata de um estudo 

de produção, é necessário compreender quais as características que influenciam a 

produção dessa mesma pedreira, o seu ciclo de operações e que equipamentos operam 

na pedreira. Esta informação é apresentada nos dois últimos subcapítulos. 

3.1. VISA 

Fundada em 1992, a VISA – Consultores de Geologia Aplicada e Engenharia do 

Ambiente, S.A., é uma empresa portuguesa independente, de consultoria, com sede na 

Rua A Gazeta de Oeiras, nº 18 A, 2780 – 171, Oeiras, Portugal.  

Especializada na Indústria Extrativa, disponibiliza serviços e produtos no âmbito do 

acompanhamento de projetos mineiros. Citando a página internet da VISA: “Nos últimos 

20 anos a VISA Consultores ajudou empresas nacionais e estrangeiras a implementar 

e a otimizar projetos mineiros, compatibilizando os imperativos da proteção ambiental 

com a necessidade de alcançar níveis superiores de competitividade.” (VISA 

Consultores, 2017). 

Possuindo uma cultura de “problem solver”, pretende compatibilizar as questões 

ambientais com as industriais e de desenvolvimento económico. Seguem-se as 

principais áreas de atuação da VISA: 

Figura 13 - Principais áreas de atuação. Baseado em (VISA Consultores, 2017). 
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A fim de prestar apoio nas áreas a que se predispõe, a VISA é formada por uma equipa 

com vasta experiência na sua área de intervenção, reforçada com o apoio técnico de 

especialistas, frequentemente docentes universitários ou investigadores, a quem 

recorre quando é necessário apoio em áreas técnicas muito específicas.  

Com os trabalhos desenvolvidos, a VISA procura aperfeiçoar constantemente os 

conhecimentos da equipa e acredita conseguir auxiliar as empresas mineiras no seu 

desempenho económico e ambiental, contribuindo de forma ativa para o seu 

desenvolvimento sustentável. Frequentemente, os trabalhos são realizados em parceria 

com os clientes, o que possibilita o crescimento de relações de confiança duradouras. 

Fazendo referência à sua página de internet, a empresa acredita “na busca de soluções 

imaginativas que demonstrem que é possível conciliar as necessidades de matérias-

primas da sociedade com a preservação dos ecossistemas naturais.” (VISA 

Consultores, 2017). 

3.2. FILSTONE 

Fundada em 2002, a Filstone é uma empresa com raízes familiares e, como qualquer 

empresa familiar, com uma história sobre a sua evolução. A Figura 14 apresenta os 

principais marcos ao longo de todas as gerações, datados desde o início até à criação 

da empresa que hoje conhecemos por Filstone - Comércio de Rochas, S.A. (Filstone, 

2018). 

Figura 14 - Representação esquemática da ligação da família à indústria desde 1903 a 2002, adaptado de 
(Filstone, 2018). 

Foi com a empresa Filstone que nasceu uma nova estratégia competitiva com vista à 

sua consolidação no mercado chinês. A data oficial da internacionalização da Filstone 

foi em 2004 com a abertura de escritórios em Shanghai (Filstone, 2018). Nesta data, 

Nascimento de Francisco dos Santos, o responsável e o primeiro impulsionador pelo envolvimento da família 
na área das rochas ornamentais.  

Criação de Manuel Rafael Filipe e Irmãos, Lda. (Rafaéis). Primeira empresa a ser criada pela família 
para a exploração de pedreiras de calcário. 

A empresa Rafaéis é uma das maiores referências na indústria da pedra no Centro de Portugal.

Nascimento da Filipedra, Indústria de Mármores, Lda. Uma das primeiras empresas nacionais a 
apostar na área de transformação do produto em mobiliário de pedra. 

Início da exportação para a Ásia.

Início da exportação para a China.

Nascimento da Filstone - Comércio de Rochas, S.A.
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começou oficialmente a forte aposta na exportação. Nos dias de hoje, a empresa 

continua numa procura constante de novos mercados externos (Filstone, 2017). De 

modo a responder aos objetivos comerciais pretendidos, em 2008 a empresa adquiriu 

uma pedreira de calcário ornamental, em Casal Farto, Fátima. Inserida no maior maciço 

calcário da Europa, esta é a pedreira com maior capacidade extrativa (na ordem das 

135 000 toneladas/ano) e com maior impacto nos objetivos e prazos cada vez mais 

rigorosos que se compromete a cumprir (Filstone, 2017). 

Citando um excerto do livro de apresentação, FeelTheStone, “A Filstone viu 

recentemente a sua pedreira receber o certificado de Origem StonePT DOC, atribuído 

pela Marca StonePT, assim como concedidas as submarcas de produto (StonePT 

Verified) e Ambiente (StonePT Certified) aos seus calcários.”. Com esta distinção foi 

possível uma consolidação nos mercados internacionais (Filstone, 2017). Citando a 

página de internet da Filstone quanto aos seus objetivos, “(…) o desafio que se impõe 

neste momento é unir a capacidade extrativa de Portugal à capacidade de 

transformação da China, para a criação das melhores soluções para os nossos 

parceiros.” (Filstone, 2018). 

A riqueza e diversidade de pedra natural existente no maciço em que a pedreira Casal 

Farto nº3 se encontra, permite à pedreira disponibilizar 9 produtos diferentes. De 

seguida, na Tabela 7, são apresentadas as designações dos blocos extraídos e 

comercializados pela Filstone. 

Tabela 7 - Principais produtos extraídos na pedreira da Filstone (Filstone, 2018). 

Filstone Beije M 

 

Filstone Beije MFF 

 

Filstone Beije MF 

 

Filstone Beije MMF 

 

Filstone Beije MG 

 

Filstone Beije Blue 

 

Filstone Beije G 

 

Filstone Layers 

 

Filstone Hard 

 

 

 

Novo produto, com 5 

variedades diferentes. 
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A Tabela 8 apresenta o resumo das aplicações adequadas para cada tipo de variedade 

de pedra. 

Tabela 8 - Aplicações das variedades de pedras extraídas pela pedreira da Filstone (Filstone, 2017). 

 

Para além destas nove variedades de pedras naturais, a Filstone oferece também uma 

série de produtos acabados, inovadores e que fazem parte de uma estratégia ambiental 

ao qual chamam Filstone Collection. Estes novos produtos, amigos do ambiente, 

recorrem ao aproveitamento máximo das potencialidades estéticas da matéria-prima, 

propondo um conjunto de 6 produtos transformados com elevados níveis de qualidade. 

Esta coleção contribui e potencia uma melhor gestão de recursos e sustentabilidade do 

setor (Filstone, 2017). 

É importante a consciencialização de uma produção cada vez menos agressiva e com 

ideias que visam a minimização dos impactes ambientais. Sendo assim, no livro de 

apresentação escrito pela Filstone é afirmado que “A Filstone assume-se como uma 

empresa fortemente comprometida com as questões ambientais e promove um vasto 

conjunto de procedimentos com vista à melhoria dos seus processos de produção em 

harmonia com o meio ambiente e a sustentabilidade dos seus recursos” (Filstone, 2017). 

Também na sua página da Internet, quanto a esta questão, a Filstone refere: “(…) 

apostamos na investigação e desenvolvimento das melhores soluções nos métodos 

extrativos, numa frota de veículos elétricos e em máquinas que promovam baixas 

emissões de ruído, de dióxido de carbono e reduzam substancialmente a produção de 

pó” (Filstone, 2018). 

  

Variedades Interior Exterior Colunas Pavimentos 

Filstone Beije MFF ✓ ✓   

Filstone Beije MF ✓ ✓ ✓ ✓ 

Filstone Beije M ✓ ✓ ✓ ✓ 

Filstone Beije MG ✓ ✓ ✓ ✓ 

Filstone Beije G ✓ ✓ ✓ ✓ 

Filstone Beije MMF ✓ ✓   

Filstone Blue ✓  ✓ ✓ 

Filstone Layers ✓ ✓   

Filstone Hard ✓ ✓   
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3.3. Enquadramento Geográfico 

A pedreira em estudo está situada na zona Centro de Portugal Continental, mais 

concretamente em Fátima (Casal Farto), no núcleo de pedreiras de Casal Farto, 

constituído por 15 pedreiras de calcário ornamental em exploração. A origem da sua 

denominação deve-se à sua localização, apresentada na Figura 15.  

O acesso à pedreira Casal Farto nº3, partindo de Fátima é realizado através da estrada 

de Fátima (N 357) e pela estrada Coelho Prazeres. A Figura 16 apresenta este percurso, 

retirado do Google Maps. 

Figura 15 - Localização da pedreira em estudo. 

Figura 16 - Acesso à pedreira partindo de Fátima.  
(Adaptado de Google Maps, acedido em Fevereiro de 2018). 
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A Figura 17 apresenta distâncias aproximadas às primeiras casas das três povoações 

mais próximas da pedreira (calculadas recorrendo à ferramenta de cálculo de distâncias 

do Google Maps).  

A área da pedreira Casal Farto nº3 encontra-se numa zona de transição entre o relevo 

acentuado da Serra de Aire e o Planalto de Fátima. Tendo em conta esta topografia, as 

zonas de maior declive são caracterizadas pela presença de áreas florestais e matos. 

Por outro lado, as áreas planas são maioritariamente áreas agrícolas. Grande parte da 

área licenciada encontra-se em exploração, as restantes áreas ainda por explorar são 

constituídas maioritariamente por matos, pinheiros e eucaliptos. Quanto à envolvente 

da pedreira, esta é ocupada por áreas florestais (com pinheiros bravos) ou por outras 

pedreiras de calcário ornamental (pertencentes ao núcleo Casal Farto) (VISA 

Consultores, 2015). 

3.4. Enquadramento Geológico 

A pedreira Casal Farto nº3 está inserida na Bacia Lusitânica2 situada no bordo Oeste da 

microplaca Ibérica. A origem desta bacia remonta aos episódios distensivos que levaram 

à abertura do Oceano Atlântico durante o Mesozoico, trata-se de uma bacia de rifting 

orientada de NNE-SSW, com um comprimento e largura de aproximadamente 200km e 

100km, respetivamente (VISA Consultores, 2015). 

Dentro da área da Bacia Lusitânica distingue-se o Maciço Calcário Estremenho (MCE), 

limitado a norte pelas cidades de Batalha e Ourém e a sul pelas cidades de Rio Maior e 

Alcanena. Este maciço é maioritariamente constituído por calcário do Jurássico Médio 

e Superior (Carvalho, Lisboa, Prazeres, & Sardinha, 2012). A pedreira localiza-se no 

extremo Nordeste do maciço, no limite entre o Planalto de Fátima e a Serra de Aire.  

                                                            
2 Também conhecida por Lusitaniana ou Lusitana. Estas terminações são utilizadas conforme o autor 
que a refere. 

Figura 17 - Distância aproximada das primeiras casas das três povoações mais próximas à pedreira em 
estudo. (Adaptado de Google Maps, acedido em Fevereiro de 2018). 
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 A Figura 18 enquadra o Maciço Calcário Estremenho (MCE) e a pedreira em estudo.  

As pedreiras do núcleo Casal Farto enquadram-se num único corpo calcário com 

espessura superior a 20 m, não se conhecendo a sua base, nem o seu topo. Os 

calcários têm marcas de laminações paralelas e oblíquas com atitudes que ocorrem 

segundo uma orientação E – W, com pendores na ordem de 15º a 20º para norte, o que 

significa que a espessura total desta unidade (neste núcleo de pedreiras) deverá ser 

aproximadamente 200m (Carvalho, Lisboa, Prazeres, & Sardinha, 2012). 

Quanto à geologia, na área de exploração de acordo com os resultados de 4 sondagens 

mecânicas realizadas pela FILSTONE na área da pedreira, (duas de 2013 e duas de 

2016), concluiu-se que esta é constituída por um nível de calcário azul-escuro com 

marcas de bioturbação e o restante calcário pode ser de três tipos: calcário sem aptidão 

ornamental, calcário com aptidão ornamental e Vidraço. Da análise destas sondagens 

verificou-se também que a espessura dos calcários com aptidão ornamental rondará os 

80 m, sendo que este valor poderá variar conforme fatores tais como a presença de 

fraturas e a erosão diferenciada dos calcários.  

  

Figura 18 - Enquadramento do MCE no contexto da Orla Meso-Cenozóica Ocidental e da pedreira em 
estudo.  

Imagem adaptada do Boletim de Minas, 47, LNEG, 2012. 
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3.5. Pedreira Casal Farto nº 3 – Extração de rocha ornamental 

A pedreira Casal Farto nº3 pertencente à empresa FILSTONE é a pedreira de maior 

dimensão de Calcário Ornamental sedimentar existente em Portugal, tendo a empresa 

objetivos de produção muito elevados de modo a responder ao mercado Chinês.  

A proposta de análise do ciclo de produção apresentada diz respeito à fase de 

desmonte, as restantes operações do ciclo de produção (Figura 3) não foram estudadas.  

Numa pedreira é sempre necessário extrair estéril e minério, sendo que, é estritamente 

necessário atuar no sentido de minimizar os impactes ambientais e os custos de 

extração. Para tal é de extrema importância o reaproveitamento e valorização 

económica do estéril extraído. No caso do calcário, o produto que não tem competência 

ornamental pode ser reaproveitado para outras indústrias, diminuindo assim não só os 

impactes ambientais causados pela exploração como também levando a uma 

valorização económica do estéril extraído. Atualmente, na pedreira em estudo, mais de 

70% do estéril extraído é utilizado para outras indústrias que não a ornamental. A Figura 

19 representa a finalidade dos produtos extraídos na pedreira Casal Farto nº3. 

3.6. Ciclo de Operações 

Com o intuito de se cumprir com os objetivos do estudo, foi definido um ciclo de 

operações considerado como base para a análise. Embora se saiba que esta sequência 

de operações possa apresentar ligeiras diferenças conforme o funcionamento das 

pedreiras, todo o algoritmo desenvolvido foi realizado tendo em conta a sequência 

apresentada na Tabela 9 e Figura 25, de modo a ter uma base sólida e bem definida. 

Por outro lado, considerando que um dos principais objetivos é a análise das operações 

da pedreira Casal Farto nº3, será óbvio considerar o ciclo dessa pedreira como o ciclo 

base para análise. Na Tabela 9 são apresentadas as descrições das tarefas realizadas 

na pedreira.  

30%

49%

21%

Produção

Útil

Estéril utilizado como material de construção e matéria prima para a industria da cal

Estéril sem aptidão

Figura 19 - Produto extraído pela pedreira Casal Farto nº3. 
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Tabela 9 - Descrição das operações do ciclo de trabalho da pedreira. 

As Figuras 20 à 24 visam esquematizar as operações pertencentes à fase de desmonte 

e apresentadas na Figura 25. 

Operação Descrição 

Corte Levante Corte da base da talhada. 

Perfuração 

Execução de furos verticais para passar o fio diamantado. Tal como é 

visível na Figura 20, podem ser realizados 2 ou 3 furos. O furo 2 pode 

ser dispensado conforme o tamanho do corte Tardoz a fazer. 

Corte de Tardoz Corte da face interior da talhada (paralela à face livre). 

Corte Lateral 

Corte da face perpendicular à face livre. Podem ser necessários 1 ou 2 

cortes laterais conforme a localização da talhada. Caso a talhada 

imediatamente ao lado tenha sido previamente desmontada então uma 

das faces laterais já estará livre sendo apenas necessário um corte. 

Cama 

A cama, que neste caso é realizada com escombro, permite reduzir o 

impacto da queda da talhada. A sua função é evitar a fracturação 

excessiva da talhada e não comprometer a sua integridade.  

Derrube Caracteriza-se pela queda das talhadas sobre a cama. 

Marcação 
Delimitação das zonas da talhada desmontada com e sem aptidão 

ornamental. 

Esquadrejamento 

Corte das talhadas em blocos com dimensões transportáveis, se 

possível estas dimensões devem aproximar-se das dimensões dos 

blocos comercializáveis. 

Limpeza da Cama 
Caracteriza-se por retirar toda a brita e os fragmentos da talhada da 

zona de desmonte de modo a libertar a frente de trabalho. 

Esquadriamento Corte dos blocos transportados em blocos comercializáveis. 

Remoção de 

Blocos 

Transporte dos blocos comercializáveis para o parque de blocos ou 

transporte dos estéreis para a britagem. 

  

Figura 20 - Quatro primeiras operações da fase de desmonte. Furação para a passagem do fio 
diamantado para o corte tardoz e distinção entre os três tipos de corte de talhadas. 
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Figura 21 - Cama e derrube da talhada a desmontar. 

Figura 23 - Após o derrube da talhada ocorre a marcação das zonas a cortar e 
o esquadrejamento da talhada em blocos transportáveis e o seu transporte. 

Figura 22 - Limpeza da cama e do estéril originado pelo desmonte da talhada. 
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Figura 24 - Operação de Esquadriamento. 

A Figura 25 é a sequência de operações com as respetivas precedências, definida com 

base na realidade da pedreira Casal Farto nº3. 

3.7. Equipamentos 

Para finalizar a caracterização do caso de estudo, é necessário identificar os 

equipamentos associados a cada operação do ciclo de trabalho da pedreira Casal Farto 

nº3. Os tipos de equipamentos, identificados na Tabela 10, foram definidos com base 

na lista de operações apresentada na Tabela 9, considerando os objetivos e 

especificidades de cada equipamento.  

  

Corte Levante
Perfuração para 
passar os fios

Corte de Tardoz Corte Lateral

Cama Derrube Marcação Esquadrejamento

Limpeza da Cama Esquadriamento
Remoção de 

Blocos

Figura 25 - Ciclo de operações da pedreira em estudo. 



38 

 Tabela 10 - Equipamentos associados a cada operação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Anexo C são apresentados esquemas que identificam os modelos de equipamentos 

utilizados na pedreira. Na análise desenvolvida, os equipamentos são identificados 

conforme a nomenclatura apresentada no anexo D. As Figuras 26 a 33 são fotografias 

fornecidas pela Visa Consultores e retiradas na pedreira Casal Carto nº3. 

 

É com a definição dos equipamentos utilizados no ciclo de operações da pedreira que 

termina o capítulo da caracterização do caso de estudo.  

Operação Equipamentos 

Corte Levante Serrote de bancada 

Perfuração Sonda Perfuradora 

Corte de Tardoz Máquina de fio diamantado 

Corte Lateral Máquina de fio diamantado 

Cama 
Giratória 
Dumper 

Derrube Giratória 

Marcação Manual 

Esquadrejamento 
Torre de Perfuração 

Serrote de Esquadrejamento 

Limpeza da Cama 
Giratória 
Dumper 

Esquadriamento 
Pá carregadora 

Retroescavadora com 
serrote 

Remoção de Blocos 
Pá carregadora 

Dumper 

Figura 26 - Serrote de bancada. Figura 27 - Sonda 
Perfuradora. 

Figura 28 - Máquina de fio 
diamantado. 

Figura 29 - Giratória com martelo. Figura 31 - Torres de Perfuração. 

Figura 33 - Retroescavadora com serrote. Figura 32 - Dumper. 

Figura 30 - Serrote de 
Esquadrejamento. 
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4. Formulação do Caso de Estudo 

Reunindo todas as informações até agora dadas através dos capítulos dos Objetivos, 

Estado de Arte e Caso de Estudo o estudo pode ser formulado da seguinte forma: 

Tabela 11 - Constrangimentos que levaram à formulação do caso de estudo. 

1. Constrangimentos que levaram à formulação do caso de estudo 

Pedreira de grandes dimensões. 

Objetivo de produção muito elevado para 

um mercado exigente a nível de prazos 

e quantidades (China), aliado ao 

aumento da competitividade no 

mercado. 

Demasiadas variáveis a ter em conta 

para uma avaliação correta da produção 

(tais como: ciclo de operações, número 

de equipamentos e de pessoal 

disponível; diferentes horários de 

trabalho para cada equipamento; 

diferença de horários entre dias úteis e 

fins-de-semana). 

Dificuldade na gestão do número de 

equipamentos e das tarefas diárias. 

Dificuldade no controlo e organização da 

produção da pedreira. 

Ausência de uma ferramenta específica 

de apoio à produção de pedreiras 

ornamentais. 
 

Tabela 12 - Objetivos do estudo. 

 2. Objetivos  

Desenvolvimento de uma ferramenta de 

análise da capacidade extrativa de 

pedreiras de calcário ornamental. 

Análise de sensibilidade da produção da 

pedreira Casal Farto nº3. 

Generalização da ferramenta elaborada 

para a pedreira Casal Farto nº3 com 

uma interface simplificada para o 

utilizador. 

 

A empresa Filstone pretende atingir um objetivo de produção para a pedreira 

elevado de calcário com aptidão ornamental, extraído com um peso específico de 

2,625 kg/m3 e um aproveitamento médio das talhadas de 20%. 
 

Tabela 13 - Solução encontrada. 

Solução 

Realização de um algoritmo recorrendo 

ao Microsoft Excel. 

Realização de uma interface simples de 

interação com o utilizador em Visual 

Basic. 
 

As vantagens da opção de utilizar o Microsoft Excel para criar o algoritmo que avalia a 

produção da pedreira encontram-se apresentadas no capítulo do Estado de Arte, além 

disso todos os técnicos da empresa Filstone estão habituados a utilizar esta ferramenta 

diariamente. Assim, aliou-se o conhecimento técnico à disponibilidade para todos os 

computadores e à ausência de custos na sua utilização, concluindo-se que o Excel seria 

a melhor escolha de software para a resolução deste problema.   
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5. Metodologia 

Neste capítulo será apresentada a metodologia utilizada para a realização do trabalho 

proposto. Tendo em conta os objetivos propostos e o capítulo da Formulação do caso 

de estudo, o trabalho pode ser dividido em duas fases diferentes. A primeira fase trata-

se da formulação de uma folha de Excel que permite o apoio à produção e a análise de 

sensibilidade da pedreira de calcário ornamental Casal Farto nº3. A segunda fase é a 

generalização da folha de Excel recorrendo ao Visual Basic de modo a gerar uma 

interface de interação com o utilizador. Esta segunda fase tem origem na folha de Excel 

construída na primeira fase, com o intuito de ser utilizada noutras pedreiras de calcário 

ornamental. As duas fases são apresentadas separadamente neste estudo. 

5.1. Análise da pedreira Casal Farto nº3 

O estudo da pedreira Casal Farto nº3, tal como já foi referido, foi realizado recorrendo 

ao Excel e tem como principal objetivo a análise das operações da pedreira.  

Objetivo da Análise de sensibilidade da pedreira 

O processo de análise é de extrema importância pois tem como foco maximizar a 

capacidade de trabalhos das pedreiras, não só das máquinas como também dos 

trabalhadores. Um bom estudo é economicamente vantajoso, permitindo o aumento da 

produção mensal. No processo de análise pretende-se minimizar os erros de produção 

cometidos nas pedreiras que podem ser de natureza muito diversa, tais como, a 

dependência excessiva ou a ociosidade de determinado equipamento.  

A grande finalidade do estudo da produção da pedreira é melhorar a capacidade 

extrativa, por forma a dar resposta às necessidades do mercado. Com a finalidade de 

cumprir com este objetivo é necessário a elaboração de um plano de exploração.  

A elaboração do plano de exploração de uma pedreira envolve a recolha prévia de 

informação relativa à produção e produtividade, isto é, a informação sobre os métodos 

de desmonte e todas as operações ligadas à atividade extrativa. O estudo dos dados 

históricos da produção permite a análise retrospetiva da exploração.  

Algoritmo desenvolvido para o caso de estudo 

Foi com o propósito da análise da capacidade extrativa e das operações pertencentes 

à fase de desmonte, que foi realizado um algoritmo em Excel que reproduzisse a 

realidade produtiva da pedreira. Segue-se a explicação da metodologia utilizada neste 

estudo. A Figura 34 é a apresentação do algoritmo desenvolvido. 
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Dados relativos 
às talhadas 

Dados relativos 
aos equipamentos 

Analisar 
os dados 

Os dados iniciais 
estão completos? 

Não 

Programar três 
folhas de apoio 
à folha principal 

Sim 

Seleção dos 
equipamentos 

Horário de trabalho 
dos equipamentos 

Disponibilidade das 
frentes de exploração 

As três folhas 
de apoio estão 

funcionais? 

Sim 

Programar folha 
principal 

A folha principal 
está funcional? 

Sim 

Obtenção de dias e 
horas de início e de 

fim de cada operação 

Analisar resultados da 
folha principal 

Não 

Não 

Cronograma 

Plano Sequencial por 
Operação 

Plano Sequencial por 
Talhada 

Plano Sequencial do 
ciclo de Operações 

Cartão de Tarefas 

Simulação dos 
resultados em termos 

de produção por talhada 

O resultado é o 
esperado? 

Não 

Sim 

Realizar a análise de sensibilidade 
Análise de 

Sensibilidade 

Analisar o resultado da 
Simulação 

Figura 34 - Fluxo explicativo do desenvolvimento do algoritmo. 
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Simplificando o fluxograma, a metodologia pode ser dividida em três partes, 

apresentadas na Figura 35. 

A primeira parte do estudo centra-se na análise das informações fornecidas pela 

Filstone relativas aos equipamentos, velocidades e tempos de operação. Estes dados 

permitiram elaborar uma folha principal com os processos que as talhadas tomam da 

primeira à última operação.  

Relativamente à segunda parte do estudo, as Tabelas 14 e 15 apresentam a informação 

fornecida pela Filstone. 

A terceira parte envolveu a realização da folha principal com o ciclo de operações 

associadas à exploração das talhadas da pedreira em estudo (ciclo descrito no capítulo 

Caso de Estudo, subcapítulo Ciclo de Operações). Para a construção da folha principal 

foram necessárias folhas de apoio que são apresentadas e explicadas posteriormente, 

em figuras.  

Note-se que este estudo foi realizado para uma amostragem de 30 talhadas a 

desmontar. Esta amostragem foi escolhida por ser uma análise a curto prazo, entre 2 e 

3 meses. 

Síntese da informação e elaboração de duas tabelas base da folha de Excel Principal 

A informação fornecida pela Filstone foi sintetizada em duas tabelas diferentes que 

correspondem às Tabelas 14 e 15. 

A Tabela 14 é a síntese da informação relativa às talhadas e às suas exigências quanto 

às operações de desmonte.  

1. Análise da informação
fornecida pela Filstone

2. Síntese da informação
e elaboração de duas
tabelas base da folha de
Excel Principal

3. Realização da folha
principal e das folhas de
apoio ao funcionamento
do algoritmo desenvolvido

Figura 35 - Simplificação da metodologia utilizada. 
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. 
Dados referentes ao número de equipamentos (serrotes de esquadriamento, torres de 

perfuração e retroescavadoras) utilizados por talhada. Caso sejam utilizados em 

simultâneo para todas as talhadas (ou caso não se utilize nenhum) o preenchimento 

destas 4 colunas será dispensado. 

Local: Nome da frente de desmonte. 

Talhada: Número de identificação 

da talhada. 

Dimensões 

da talhada a 

desmontar. 

Aproveitamento: 

Percentagem da 

talhada útil. 

Cortes Laterais: Conforme 

a posição da talhada pode 

ser necessário 1 ou 2 cortes 

laterais. 

Furação: Número de furos necessários para 

a passagem do fio diamantado para os cortes 

da talhada. Esta furação está dependente do 

nº de cortes laterais e do Corte Tardoz. 

Tabela 14 - Informação relativa às talhadas a desmontar fornecida pela Filstone. 
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A Tabela 15 apresenta os equipamentos disponíveis na pedreira e as características 

relativas à velocidade operacional, de instalação e de desinstalação.  

Tabela 15 - Tabela de velocidades de operação dos equipamentos. 

EQUIPAMENTOS 
Vel. Operacional 

[m2/h] [ml/h] [m/h] 

Vel. Nominal 

[m2/h] [ml/h] [m/h] 

Instalação 

[h] 

Desinstalação 

[h] 

Serrote de bancada Dazzini 2,70 5,00 2,50 0,50 

Serrote de bancada Fantini 4 m 2,05 3,80 2,50 0,50 

Serrote Benetti 2,16 4,00 2,50 0,50 

Serrote de bancada Fantini 5 m 1,89 3,50 2,50 0,50 

Sonda Perfuradora Fravizel 12,96 24,00 0,50 0,25 

Sonda perfuradora Poeiras 10,80 20,00 0,50  0,25  

Fio diamantado Fravizel 100cv 15,00 25,00 3,00 0,50 

Fio diamantado Fravizel 75cv (1) 13,50 25,00 3,00 0,50 

Fio diamantado Fravizel 75cv (2) 13,50 25,00 3,00 0,50 

Fio diamantado Fravizel 75cv (3) 13,50 25,00 3,00 0,50 

Fio diamantado Fravizel 75cv (4) 13,50 25,00 3,00 0,50 

Fio diamantado Benetti 100 13,50 25,00 3,00 0,50 

Fio diamantado Fravizel 75cv (5) 13,50 25,00 3,00 0,50 

Fio diamantado Fravizel 75cv (6) 13,50 25,00 3,00 0,50 

Fio diamantado Fravizel 75cv (7) 13,50 25,00 3,00 0,50 

Torre de perfuração 4 martelos 7,56 14,00 3,00 1,00 

Torre de perfuração 3 martelos 7,56 14,00 3,00 1,00 

Serrote esquad. Fantini  10,80 20,00 4,00 1,00 

Serrote esquad. Fantini  10,80 20,00 4,00 1,00 

Giratória CAT 349     0,25 0,25 

Giratória DOOSAN 520     0,25 0,25 

Giratória Komatsu 490     0,25 0,25 

Giratória Komatsu 350     0,25 0,25 

Giratória Volvo 380     0,25 0,25 

Giratória CAT 329 c/ Martelo 81,00 150,00 0,25 0,25 

Giratória CAT336 c/ Martelo  81,00   150,00  0,25 0,25 

Giratória KOBELCO     0,25 0,25 

Pá Carregadora Volvo 220         0,20 0,20 

Pá Carregadora CAT 980         0,20 0,20 

Pá Carregadora CAT 988         0,20 0,20 

Pá Carregadora Volvo 350         0,20 0,20 

Pá Carregadora Volvo 250         0,20 0,20 

Pá Carregadora Komatsu 380         0,20 0,20 

 Dumper Volvo A30 (1) 4050,00 8100,00 7500,00 15000,00 0,10 0,10 

 Dumper Volvo A30 (2) 4050,00 8100,00 7500,00 15000,00 0,10 0,10 

Dumper CAT 735 (blocos) 4050,00 8100,00 7500,00 15000,00 0,10 0,10 

 Dumper Volvo A40 (1) 4050,00 8100,00 7500,00 15000,00 0,10 0,10 

 Dumper Volvo A40 (2) 4050,00 8100,00 7500,00 15000,00 0,10 0,10 

Retro c/serrote JCB 3.4 7,02 13,00 0,50 0,10 

Retro c/serrote JCB 3.2 7,02 13,00 0,50 0,10 

Retro c/serrote New Holland 3.4 7,02 13,00 0,50 0,10 

Retro c/serrote Case 3.4 7,02 13,00 0,50 0,10 

Velocidade da Cama 50    

 

 

Disponibilidade Mecânica 80% 
Eficiência Humana 70% 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =  𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 × 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 ℎ𝑢𝑚𝑎𝑛𝑎 × 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑐â𝑛𝑖𝑐𝑎 
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Realização da folha principal e das folhas de apoio ao seu funcionamento 

A folha principal foi construída com base no tratamento das informações fornecidas pela 

Filstone (resumidas nas Tabelas 14 e 15). 

Cabeçalho da Folha Principal  

Por análise da Tabela 14 é evidente que alguns fatores relativos às características das 

talhadas variam conforme a talhada a desmontar, como a dimensão e o número de 

cortes laterais. Por este motivo existe um conjunto de informação e de cálculos básicos, 

considerados como input, que devem ser apresentados e calculados no cabeçalho de 

cada talhada. As Tabelas 16 a 21 reúnem toda a informação que o cabeçalho de cada 

ciclo de operações da talhada deve conter.  

Tabela 16 - Informações gerais relativas à talhada. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 17 - Informação relativa aos blocos comercializáveis. 

 

 

 

Tabela 18 - Informações de pesos e volumes da talhada. 

  

 

 

 

Tabela 19 - Informação calculada com base nas informações da Tabela 1. 

    

1 A 606  

    

 Altura da Talhada 16 m 
 Comprimento da Talhada 51,5 m 
 Largura da Talhada 2,7 m 
 Aproveitamento 20 % 

 Peso Específico 2,625 t/m3 

Blocos comercializáveis 

Peso Máximo 28 t 

Altura média 2,7 m 

Comprimento médio 1,6 m 

Largura média 1,7 m 

Volume da Talhada 2224,80 m3 

Peso da Talhada 5840,10 t 

Peso útil 1168,02 t 

Volume útil 444,96 m3 

Operação Superfície [m2] [m] N.º 

Corte de levante 51,5  

Corte de Tardoz 824  

Corte lateral 43,2 2 

Perfuração 16 3 

Identificação da frente de trabalho 

Identificação da talhada 

Número de iteração (valores de 1 a 30) 

1=Primeira talhada a desmontar 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 × 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 × 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑎 𝑇𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑎

× 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑎 × 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑖𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜  

𝑃𝑒𝑠𝑜 ú𝑡𝑖𝑙 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜⁄  

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 × 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎  

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 × 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 × 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 

Dados fornecidos pelo 
cliente e apresentados 
na tabela da Tabela 15. 

O tamanho do bloco comercializável 

está ligado às exigências do mercado.  

É de notar que a altura da talhada pode 

ser igual ao comprimento máximo 

admissível do bloco comercializável. 
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Tabela 20 - Informações necessárias para o funcionamento da tabela automática. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabela 21 - Informações relativas às retroescavadoras e às viagens dos Dumpers. 

 

 

 

 

Partindo das informações acima descritas inicia-se a programação da folha principal. 

Esta folha altera-se de talhada para talhada, e tem como objetivo sistematizar todas as 

operações unitárias da pedreira correspondendo a cada uma delas, um dia e uma hora 

de início e de fim. Tal como anteriormente indicado, a realização do algoritmo proposto 

mexe com muitas varáveis que têm que ser analisadas, e são as seguintes:  

• Diferente horário e número de mão-de-obra disponível; 

• Diferente número de equipamentos disponíveis para a mesma operação; 

• Diferentes horários de funcionamento, entre equipamentos, dias úteis e fins-de-

semana; 

• Mais do que uma frente de desmonte. 

A existência destas variáveis, aliadas às exigências de mercado, levou à necessidade 

da automatização de uma forma de controlo da produção, ou seja, à criação do algoritmo 

da folha principal. Tratando estas variáveis como dificuldades a serem ultrapassadas 

para realização do algoritmo, foram criadas três folhas de apoio à principal que 

permitiram a introdução de todas as informações. Definiu-se que para a realização desta 

ferramenta de análise de produção que não se irá entrar com variáveis relativas à mão-

de-obra. Isto porque para cada operação existem equipamentos definidos e a produção 

depende desses equipamentos, a mão-de-obra pode permutar conforme as 

necessidades de produção. Posto isto, todo algoritmo foi criado tendo em conta o horário 

Cama e Derrube 824,00 m2 

N.º Blocos úteis 66 blocos 

Linhas de esquadrejamento 178 m 

Utilização do serrote E1  1 Sim=1; Não=0 

Utilização do serrote E2 1 Sim=1; Não=0 

Utilização das Torres 2 Ambas=2; Uma=1; Nenhuma=0 

 Nº 

Retros 4 

Nº viagens de D3 65 

Nº viagens de D4 65 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑎 𝑡𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑎 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 ú𝑡𝑖𝑙

2 × 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝐷𝑢𝑚𝑝𝑒𝑟
 

 

Número de blocos úteis

=  (Volume útil Largura da Talhada)⁄

/(Comprimento do bloco comercializável 

× Largura do bloco comercializável) 

Valor variável conforme o derrube e os blocos a produzir. 

 

Linhas de esquadrejamento

= número de blocos úteis

× Largura do bloco comercializável 

Influência o trabalho das Torres de 

perfuração. 

Divide-se por dois por serem dois 

dumpers a fazer a mesma operação. 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 × 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 
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de funcionamento e o número disponível para cada tipo de equipamento. Segue-se a 

apresentação das três folhas de apoio realizadas e os seus esclarecimentos.  

Horários dos equipamentos 

Dado que uma das variáveis em estudo é a existência de diversos horários por dia e por 

tipo de equipamento, foram construídas tabelas de horários para cada equipamento. A 

Tabela 22 aglomera dois exemplos de horários dos Serrotes de Bancada e das Sondas 

Perfuradoras. Esta tabela engloba todo o tempo do ciclo de desmonte das 30 talhadas. 

A título de exemplo, utilizou-se primeira semana de trabalho, que neste caso iniciou-se 

a dia 2 de Maio de 2018.  

Tabela 22 - Exemplo de tabelas de horários criados para o espaço de tempo de 1 semana de trabalho. 

Serrote de Bancada  Sonda Perfuradora 
         

  Horário H/dia     Horário H/dia 

Úteis 8 18 10   Úteis 8 20 12 

Sábados 8 16 8   Sábados 8 16 8 

         

Somatório 
(horas) 

Data inicial 
Dia da 

semana 
Horas 

  
Somatório 

(horas) 
Data inicial 

Dia da 
semana 

Horas 

43222,33 2-5-18 8:00 Quarta 0,417   43222,29 2-5-18 7:00 Quarta 0,500 

43222,75 3-5-18 8:00 Quinta 0,417   43222,79 3-5-18 7:00 Quinta 0,500 

43223,17 4-5-2018 8:00 Sexta 0,417   43223,29 4-5-18 7:00 Sexta 0,500 

43223,58 5-5-18 8:00 Sábado 0,333   43223,79 5-5-18 7:00 Sábado 0,333 

43223,92 6-5-18 8:00 Domingo 0,000   43224,13 6-5-18 7:00 Domingo 0,000 

43223,92 7-5-18 8:00 Segunda 0,417   43224,13 7-5-18 7:00 Segunda 0,500 

43224,33 8-5-18 8:00 Terça 0,417   43224,63 8-5-18 7:00 Terça 0,500 

43222,33 9-5-18 8:00 Quarta 0,417  43222,29 2-5-18 7:00 Quarta 0,500 

 

  
Esta é a coluna essencial para o acerto das datas de início e de fim de cada operação e 

corresponde à acumulação das horas de trabalho por equipamento, conforme o passar dos 

dias. 

Procedimento para a sua realização: 

Para somar horas a dias, todos os valores devem passar para a mesma unidade, neste caso, 

optou-se por dias. Para o Excel, o dia 1/1/1900 corresponde ao número 1 o que significa que 

o dia 2/5/2018 (primeiro dia de trabalho) corresponde ao número 43222,00. Para os valores 

de horas, basta dividir por 24 para os transformar em dias, isto significa que 10h corresponde 

a 0,417 dias. Assim sendo, um trabalho que se inicie no dia 2/5/2018 às 8h, em termos de 

números na linguagem do Excel, corresponde a 43222,33.  

Os restantes valores desta coluna são obtidos pela soma das horas de trabalho por dia ao 

valor obtido no dia anterior. Refere-se que estes horários não têm em conta os feriados. Caso 

se queira adicionar um feriado basta alterar o valor da coluna (Horas) para zero no dia em 

que a pedreira não se encontra em funcionamento. 
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Seleção dos equipamentos 

Tendo em conta o número de equipamentos disponíveis para cada operação, e para 

tornar a folha principal o mais realista possível, foram elaborados para todos os 

equipamentos tabelas de seleção do equipamento disponível para realizar cada 

operação. A Figura 36 apresenta um excerto destas tabelas para o caso das primeiras 

duas operações, onde são necessárias Máquinas de Fio Diamantado. Na pedreira Casal 

Farto nº3 existem 9 Máquinas de Fio Diamantado e, por talhada, são necessárias 2 ou 

3 máquinas diferentes para os cortes Laterais e de Tardoz. 

No momento inicial, todos os equipamentos estão disponíveis para utilização, o que 

significa que o programa vai escolher por ordem, isto é: para a primeira operação o 

equipamento escolhido é o F1, para a segunda é o F2, e sucessivamente até o F9 entrar 

no ciclo de operações. Após todos os equipamentos terem iniciado o trabalho, a próxima 

operação será realizada pelo primeiro equipamento disponível. A Figura 37 é outro 

excerto da mesma tabela mas para as operações das Máquinas de Fio Diamantado na 

quarta talhada, onde já todos os equipamentos entraram em pleno funcionamento.  

INÍCIO INÍCIO

Data Horas Data Horas

3-5-18 9:41 7-5-18 14:37 43227,609 F1 3-5-18 9:41 7-5-18 14:37 43227,609 F1

4-5-18 8:53 8-5-18 13:49 43228,576 F2 4-5-18 8:53 8-5-18 13:49 43228,576 F2

4-5-18 9:23 4-5-18 15:58 43224,666 F3 4-5-18 9:23 4-5-18 15:58 43224,666 F3

4-5-18 9:04 7-5-18 12:16 43227,512 F4 4-5-18 9:04 7-5-18 12:16 43227,512 F4

5-5-18 13:38 8-5-18 16:50 43228,702 F5 5-5-18 13:38 8-5-18 16:50 43228,702 F5

4-5-18 11:06 4-5-18 11:06 43224,463 F6 4-5-18 11:06 8-5-18 10:02 43228,419 F6

3-5-18 12:18 7-5-18 9:41 43227,404 F7 3-5-18 12:18 7-5-18 9:41 43227,404 F7

3-5-18 10:07 5-5-18 15:30 43225,646 F8 3-5-18 10:07 5-5-18 15:30 43225,646 F8

3-5-18 16:37 4-5-18 13:30 43224,563 F9 3-5-18 16:37 4-5-18 13:30 43224,563 F9

Disp.= 4-5-18 11:06 43224,463 F6 Disp.= 4-5-18 13:30 43224,563 F9

Inicio= 4-5-18 11:06 8-5-18 10:02 .=Final Inicio= 4-5-18 13:30 8-5-18 12:26 .=Final

FINAL FINAL

FIOS INÍCIO INÍCIO

Data Horas Data Horas

F1 2-5-18 8:00 2-5-18 8:00 0,000 F1 3-5-18 9:41 7-5-18 14:37 43227,609 F1

F2 2-5-18 8:00 2-5-18 8:00 0,000 F2 2-5-18 8:00 2-5-18 8:00 0,000 F2

F3 2-5-18 8:00 2-5-18 8:00 0,000 F3 2-5-18 8:00 2-5-18 8:00 0,000 F3

F4 2-5-18 8:00 2-5-18 8:00 0,000 F4 2-5-18 8:00 2-5-18 8:00 0,000 F4

F5 2-5-18 8:00 2-5-18 8:00 0,000 F5 2-5-18 8:00 2-5-18 8:00 0,000 F5

F6 2-5-18 8:00 2-5-18 8:00 0,000 F6 2-5-18 8:00 2-5-18 8:00 0,000 F6

F7 2-5-18 8:00 2-5-18 8:00 0,000 F7 2-5-18 8:00 2-5-18 8:00 0,000 F7

F8 2-5-18 8:00 2-5-18 8:00 0,000 F8 2-5-18 8:00 2-5-18 8:00 0,000 F8

F9 2-5-18 8:00 2-5-18 8:00 0,000 F9 2-5-18 8:00 2-5-18 8:00 0,000 F9

Hora disponivel Disp.= 2-5-18 8:00 0,000 F1 Disp.= 2-5-18 8:00 0,000 F2

Hora Final Inicio= 3-5-18 9:41 7-5-18 14:37 .=Final Inicio= 4-5-18 8:53 8-5-18 13:49 .=Final

FINAL FINAL

Figura 36 - Seleção das máquinas de fio diamantado disponíveis para a realização das duas primeiras 
operações. 

Figura 37 - Seleção dos equipamentos disponíveis para a realização das operações de corte da talhada 4. 

Valores retirados da folha principal. 

Representam as datas de início e de 

fim da operação que a máquina 

disponível esteve a fazer. Estes são 

transferidos para a tabela seguinte. 

Número correspondente à 

data a que o equipamento 

está disponível. O número 

zero representa o primeiro 

dia de trabalho. 

  

Equipamento 

selecionado para 

a operação, por 

ser o primeiro a 

estar disponível. 
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Na figura acima, é visível que o programa procura o valor mais baixo da coluna Data 

Final e esse será o valor correspondente ao primeiro equipamento disponível. 

Interpretando a Figura 37, o primeiro equipamento a ficar disponível é o F6, no dia 

4/5/2018 às 11:06 horas. Este equipamento começa a sua operação assim que está 

disponível e termina no dia 8/5/2018 às 10:02 horas, data em que o equipamento volta 

a estar disponível para outra operação.  

Seleção das frentes de desmonte 

Quando existe mais do que uma frente de exploração disponível para o ciclo de 

desmonte, é importante saber quando é que a frente fica disponível para iniciar o ciclo 

de operações. Definiu-se que a frente fica disponível a metade da limpeza da cama 

utilizada para o desmonte da talhada anterior. A Figura 38 apresenta um excerto da 

tabela realizada com valores de quando é que cada frente fica disponível.  

Escolhendo, por exemplo, a limpeza da cama da primeira talhada na frente de desmonte 

A, esta finaliza em 43234,79, o que significa que este é o momento em que podem ser 

iniciados trabalhos numa nova talhada da mesma frente.  

 Folha Principal 

A folha principal tem integrado o ciclo de produção de 30 talhadas e permite tirar 

conclusões quanto ao controlo e organização da produção, possibilitando uma análise 

de sensibilidade da pedreira. No fundo, é a folha que tem como fim a análise do ciclo de 

produção e é seguidamente apresentada na Tabela 23. Esta tabela varia de talhada 

para talhada e tem a particularidade de permitir introduzir atrasos na entrada e na 

operação dos equipamentos, nos quadrados azuis e vermelhos, respetivamente, 

visíveis na Tabela 23. É a contabilização destes resultados que permite a comparação 

de uma simulação com a realidade de produção da pedreira. Os atrasos podem estar 

ligados a diversas situações de causas humanas ou avarias das máquinas (por 

exemplo, o rompimento de um fio diamantado).  

  

Frente Talhada Dia em que a frente está disponivel Inicio dos trabalhos na frente

A 1 43234,79 --

B 2 43237,40 --

C 3 43238,42 --

D 4 43241,39 --

E 5 43241,41 --

F 6 43245,44 --

A 7 43248,58 43234,79

B 8 43250,77 43237,40

6 Frentes de trabalho

Figura 38 - Disponibilidade das frentes para começar um novo ciclo de operações. 
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Tabela 23 - Tabela criada para a análise do ciclo de produção de uma talhada. 

Operações Equipamento 
Inst 
[h] 

Operação 
[h] 

Desinst 
[h] 

Tempo 
aloc. 
[h] 

Entrada 
[dias] 

Saída não 
real [dias] 

Entrada real  
[dia hora] 

Saída real  
[dia hora] 

Acumulado  
[dia hora] 

Dia da 
semana 

         02-05-2018 8,00  

 Ida C1 0,20   0,20   43222,33 43222,45         

Corte de levante S1 2,50 19,07 0,50 22,07 43222,33 43223,22 2-5-18 8:00 4-5-18 9:23 4-5-18 9:23 Sexta  

  Volta C1 0,20   0,20   43223,20 43223,23         

 Ida C1 0,20   0,20  43222,45 43222,51     

Perfuração P1 0,50 3,70 0,25 4,45 43222,45 43222,67 2-5-18 10:54 2-5-18 15:58 4-5-18 9:23 Sexta  

 Volta C1 0,20   0,20   43222,64 43222,67     
  Ida C1 0,20   0,20   43223,40 43223,54         

Corte de Tardoz F1 3,00 27,47 0,50 30,97 43223,40 43224,78 3-5-18 9:41 7-5-18 14:37   
 Volta C1 0,20   0,20  43227,58 43227,62     

 Ida C1 0,20   0,20  43224,36 43224,50     

 F2 3,00 30,52 0,50 34,02 43224,37 43225,74 4-5-18 8:53 8-5-18 13:49 8-5-18 13:49 Terça  

 Volta C1 0,20   0,20   43228,55 43228,58    
 

  Ida C1 0,20   0,20   43222,68 43226,08         

Corte lateral F3 3,00 3,20 0,50 6,70 43222,69 43222,97 2-5-18 16:37 3-5-18 13:13   
 Volta C1 0,20   0,20  43223,52 43223,56    

 

 Ida C1 0,20   0,20  43224,38 43224,52     

 F3 3,00 3,20 0,50 6,70 43224,39 43224,67 4-5-18 9:23 4-5-18 15:58 8-5-18 13:49 Terça  

  Volta C1 0,20   0,20   43224,64 43224,67         
                        

Cama G1 0,25 30,52 0,25 31,02 43223,53 43224,78 3-5-18 12:45 7-5-18 12:41   
 

            

 D1 0,10 30,52 0,10 30,72 43223,53 43224,78 3-5-18 12:45 7-5-18 12:41 8-5-18 13:49 Terça  
                        

            
 

Derrube G2 0,25 2,35 0,25 2,85 43228,58 43228,69 8-5-18 13:49 8-5-18 16:35   
  

              

 G3 0,25 2,35 0,25 2,85 43228,58 43228,69 8-5-18 13:49 8-5-18 16:35 8-5-18 16:35 Terça  
             

 

                        

Marcação Manual 1,00 10,17 0,20 11,37 43228,69 43229,15 8-5-18 16:35 9-5-18 16:35 9-5-18 16:35 Quarta  
                        

 Ida C1 0,20   0,20  43229,51 43229,65     

Esquadrejamento T1 3,00 21,88 1,00 19,89 43229,52 43230,33 9-5-18 12:29 10-5-18 19:48   

 Volta C1 0,20   0,20  43230,78 43230,83    
 

 Ida C1 0,20   0,20  43229,51 43229,65     

 T2 3,00 21,88 1,00 19,89 43229,52 43230,33 9-5-18 12:29 10-5-18 19:48  
 

 Volta C1 0,20   0,20  43230,78 43230,83     

 Ida C1 0,20   0,20  43229,51 43229,70     

 E1 4,00 15,31 1,00 16,13 43229,52 43230,18 9-5-18 12:29 10-5-18 17:13   

 Volta C1 0,20   0,20  43230,67 43230,73     

 Ida C1 0,20   0,20  43230,35 43230,53     

 E2 4,00 15,31 1,00 16,13 43230,36 43231,01 10-5-18 8:35 11-5-18 13:19 11-5-18 13:19 Sexta  

 Volta C1 0,20   0,20   43231,52 43231,58     
                        

Limpeza da Cama G6 0,25 19,23 0,25 22,47 43230,80 43231,75 10-5-18 19:13 14-5-18 18:54   
             

 G4 0,25 9,17 0,25 11,33 43230,80 43231,75 10-5-18 19:13 15-5-18 8:51   
             

 D3 0,10 9,57 0,10 11,51 43230,80 43231,75 10-5-18 19:13 15-5-18 8:51   
            

 

 D4 0,10 9,57 0,10 11,51 43230,80 43231,75 10-5-18 19:13 15-5-18 8:51 15-5-18 8:51 Terça  
                        

             

Esquadriamento C2 0,20 31,25 0,20 21,03 43230,57 43231,41 10-5-18 13:39 12-5-18 13:57   
             

 R1 0,50 31,25 0,10 21,23 43230,57 43231,42 10-5-18 13:39 12-5-18 12:09   
             

 R2 0,50 31,25 0,10 21,23 43230,57 43231,42 10-5-18 13:39 12-5-18 12:09   
             

 R3 0,50 31,25 0,10 21,23 43230,57 43231,42 10-5-18 13:39 12-5-18 12:09   
             

 R4 0,50 31,25 0,10 21,23 43230,57 43231,42 10-5-18 13:39 12-5-18 12:09 15-5-18 8:51 Terça  
              

                        

Remoção de blocos C2 0,20 23,76 0,20 15,97 43231,57 43232,41 11-5-18 13:39 14-5-18 11:28   
             

 D2 0,10 24,07 0,10 16,09 43231,57 43232,41 11-5-18 13:39 14-5-18 11:34   
             

 C3 0,20 23,81 0,20 16,02 43231,57 43232,41 11-5-18 13:39 14-5-18 11:30 15-5-18 8:51 Terça  

  
Nomenclatura do Anexo D. 

Os equipamentos são 

escolhidos conforme a folha 

Seleção dos equipamentos  

Dia e hora 

do fim dos 

trabalhos 

na talhada. 

Dia e hora do fim de cada operação 

tendo em conta os horários de trabalho. 

No cálculo do valor de saída recorreu-

se à folha Horários dos Equipamentos. 

Dia e hora de início dos trabalhos: 

Entrada calculada tendo 

em conta condições 

impostas para o início 

de cada operação. 

Saída calculada sem 

ter em consideração 

os horários dos 

equipamentos. 
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Refere-se que o tempo de operação engloba a soma do tempo de instalação, com o 

tempo de alocação do equipamento à frente de desmonte e o tempo de desinstalação. 

Para a simulação, considera-se que o tempo de ida e de vinda da Pá Carregadora para 

a instalação e desinstalação dos equipamentos é de 10 minutos, ou seja, 

aproximadamente 0,20 horas, tal como indicado na Tabela 23. 

A tabela apresentada é uma das 30 tabelas criadas, todas elas têm a mesma 

configuração e a mesma programação, cuja única alteração reside nos dados de input, 

tal como foi possível verificar nas tabelas anteriormente apresentadas.  

Com o intuito de garantir que a folha principal seja reflexo da realidade extrativa da fase 

de desmonte da pedreira em estudo, foram programadas condicionantes ao algoritmo 

para o início de cada operação que estão ligadas às suas interdependências. Abaixo 

segue a descrição das condicionantes impostas no algoritmo.  

Operação 1: deve estar disponível um Serrote de Bancada e, depois de iniciados os 

trabalhos em todas as frentes de desmonte, a operação de limpeza da cama da talhada 

anterior deve estar a metade.  

Operação 2: deve estar disponível uma Sonda Perfuradora. Esta operação pode ser 

iniciada após a instalação do Serrote de Bancada, sendo uma operação de curta 

duração.  

Operação 3: devem estar disponíveis duas Máquinas de Fio Diamantado. Os dois 

equipamentos só podem entrar após a finalização da operação 2 e a metade da 

operação 1. Para talhadas de comprimento pequeno pode ser necessário apenas uma 

máquina. 

Operação 4: são necessárias uma ou duas Máquinas de Fio Diamantado. A operação 1 

deve estar pelo menos a um terço, a operação 2 deve estar finalizada e a operação 3 

deve estar iniciada.  

Operação 5: inicia-se conforme a disponibilidade de uma Giratória sem martelo e de um 

Dumper. A operação 1 deve estar a um terço dos seus trabalhos. 

Operação 6: para ocorrer o derrube devem estar duas Giratórias sem martelo 

disponíveis e todas as operações anteriores devem estar terminadas.   

Operação 7: após o derrube (operação 6) são apenas necessários técnicos disponíveis 

para avaliação da talhada dado que esta é uma operação manual.  

Operação 8: o utilizador indica a quantidade de equipamentos utilizados, uma ou duas 

Torres de Perfuração e um ou dois Serrotes de Esquadrejamento, e esses devem estar 
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disponíveis para o início da operação. Esta operação inicia-se a metade da operação 

anterior (marcação das talhadas derrubadas, iniciando-se pelos blocos já marcados). 

Operação 9: para a limpeza da cama devem estar disponíveis dois Dumpers, uma 

Giratória com martelo e uma Giratória sem martelo. Esta operação só pode iniciar a um 

terço da operação 8.  

Operação 10: dependente da disponibilidade de uma Pá Carregadora e das 

Retroescavadoras com serrote utilizadas (o utilizador indica o número de Retros, entre 

um e quatro), esta operação inicia a metade da operação 8, ou seja quando já 

começaram a aparecer blocos individualizados cortados pelas Torres e pelos Serrotes 

de Esquadrejamento.  

As operações 9 e 10 ocorrem quase em simultâneo sendo que a operação 9, limpeza 

da cama, é mais demorada do que a operação 10. 

Operação 11: para a remoção dos blocos é necessária a disponibilidade de um Dumper 

e duas Pás Carregadoras. Esta operação tem início um dia depois das retroescavadoras 

com serrote começarem a individualizar os blocos comercializáveis.  

Com os pressupostos acima apresentados, foi possível criar a linha temporal exibida na 

Tabela 24. É de notar que a disponibilidade dos equipamentos foi calculada tendo em 

conta a folha de apoio Seleção dos Equipamentos. 

De uma forma direta, esta tabela permite a produção de um cronograma, mas existem 

diversos resultados que podem ser realizados partindo desta folha e que darão apoio à 

gestão de produção. Os resultados serão apresentados no capítulo que se segue. 

5.2. Generalização do Excel realizado para a pedreira Casal Farto 

nº3 

A folha apresentada foi realizada para a pedreira de calcário ornamental Casal Farto 

nº3 mas, com alguns ajustes, pode ser utilizada para outras pedreiras de calcário 

ornamental e esse é o propósito desta última parte do estudo.  

A ferramenta escolhida para interagir com o utilizador foi o Visual Basic por ser uma 

linguagem de programação simples e intuitiva, ligada ao Excel. Com esta solução, o 

utilizador introduz os dados de input num conjunto de páginas e tem acesso aos 

resultados da folha principal, sem ter que mexer com a mesma.  
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Esta parte do estudo foi desenvolvida recorrendo à criação de folhas de Excel e de 

páginas em Visual Basic. A Figura 39 é uma esquematização do trabalho desenvolvido.  

Folhas independentes de apoio à análise 

Foram desenvolvidas duas folhas independentes da interface que dão apoio ao 

preenchimento de todos os campos necessários para análise. Essas folhas 

correspondem às duas tabelas base de apoio à folha principal (a tabela de Informações 

das talhadas e das Velocidades dos equipamentos) apresentadas na primeira parte do 

estudo. Ambas estão previamente preenchidas com valores médios para não inviabilizar 

a análise. Os valores médios são os correspondentes às informações da pedreira do 

caso de estudo.  

Características dos Equipamentos 

Esta folha reúne as informações quanto à velocidade e disponibilidade mecânica de 

cada equipamento e eficiência humana. Apesar de ser a folha correspondente à Tabela 

16, neste caso está dividida por equipamentos de modo a ser mais intuitiva a sua 

interpretação e preenchimento. A Tabela 24 apresenta o exemplo desta folha para o 

caso dos Serrotes de Bancada.  

  

Características 
dos 

Equipamentos

Informações das 
Talhadas

Dados Base
Análise dos 

Equipamentos

Talhadas e 
Blocos 

comerciáveis

8 Páginas em Visual 
Basic

3 Páginas de Excel de 
suporte ao Visual 

Basic

2 Folhas 
independentes de 

apoio à análise

Figura 39 - Esquematização das folhas desenvolvidas para o funcionamento da interface. 
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Tabela 24 - Folha Características dos equipamentos com exemplo dos Serrotes de Bancada. 

Equipamento em Análise: Serrote de Bancada 

A fim de garantir que todos os dados estão preenchidos para a análise, são apresentados 
valores médios. Estes valores foram obtidos com base nos dados fornecidos pela Filstone 

para a pedreira Casal Farto nº3.  

          

Disponibilidade 
Mecânica 

Eficiência 
Humana 

    
  

80,00 70,00       

          

Serrote de Bancada 
Vel. Nominal 

[m2/h] 
Vel. Operacional 

[m2/h] 
Instalação 

[h] 
Desinstalação 

[h] 

1 5 2,7 0,25 0,25 

2 5 2,7 0,25 0,25 

3 5 2,7 0,25 0,25 

4 5 2,7 0,25 0,25 

     

 

 

Esta configuração foi replicada para todos os equipamentos. 

O programa em Visual Basic permite que o utilizador escolha os seus equipamentos e 

indique o número de equipamentos disponíveis, sendo que a cada equipamento já está 

definida uma tarefa tendo em conta o ciclo de operações da pedreira Casal Farto nº3. 

Assim sendo, os equipamentos disponíveis para escolha são os equipamentos definidos 

no capítulo Caso de estudo. 

Informações das talhadas  

Trata-se da mesma tabela apresentada na Tabela 14. 

Páginas de Excel de suporte ao Visual Basic 

As três páginas de Excel desenvolvidas têm como fim guardarem a informação 

introduzida pelo utilizador. Assim, para além de darem suporte ao Visual Basic, podem 

substituir a sua utilização.  

As folhas criadas são apresentadas no capítulo dos resultados. 

  

Valores previamente preenchidos e a ser 

alterados pelo utilizador 

𝑉𝑒𝑙. 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 

𝑉𝑒𝑙. 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 × 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑐â𝑛𝑖𝑐𝑎 × 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐻𝑢𝑚𝑎𝑛𝑎 

Preenchido conforme o 

número de equipamentos 

indicado pelo utilizador. 



55 

Páginas em Visual Basic 

As 8 páginas de Visual Basic foram criadas recorrendo à elaboração de userforms (uma 

das possibilidades do Visual Basic). Nesta função é possível criar botões, listboxes, 

caixas de texto e outros comandos que permitem uma interação natural com o utilizador. 

As páginas criadas seguiram a ordem apresentada na Figura 40. 

 A programação desenvolvida em Visual Basic têm como fim automatizar o 

funcionamento das folhas de Excel apresentadas anteriormente. Desta forma, o 

utilizador pode fazer a análise do ciclo de produção de uma forma mais intuitiva. A 

interface desenvolvida será apresentada no capítulo Resultados. 

Terminada a Metodologia, serão apresentados os resultados obtidos pela sua aplicação. 

  

•É apresentado o índice do programa e um botão que 
remete para informações importantes sobre a análise que 
o progama permite criar.

1. Página inicial

•Nesta página são apresentadas as particularidades do 
ciclo de produção que o programa segue, ou seja o ciclo 
da pedreira Casal Farto nº3.

2. Informações 
importantes

•É pedida a média da produção útil mensal e do peso 
espicífico.

3. Dados base da 
produção

•Escolha dos equipamentos disponíveis na pedreira.4. Equipamentos

• Indicação dos horários e da eficiência dos equipamentos;

• Introdução do primeiro dia em que começa o ciclo de 
operações.

5. Características dos 
equipamentos

•São pedidas as informações necessárias relativas às 
talhadas (como o aproveitamento médio) e aos blocos 
comerciáveis (como por exemplo dimensões).

6. Informações das 
talhadas e dos blocos 

comerciáveis

•Página com comandos que pemitem gerar e guardar os 
resultados com o dia e a hora da sua realização

7. Resultados

8. Página Final

Figura 40 - Sequência de páginas criadas no Visual Basic para o funcionamento automático da folha. 



56 

6. Apresentação e discussão de Resultados 

De seguida serão apresentados os resultados do estudo levado a cabo, conforme o 

capítulo da Metodologia. 

6.1. Análise da pedreira Casal Farto nº3 

Do algoritmo desenvolvido para análise da pedreira de calcário ornamental foram 

retirados 7 resultados. Um dos resultados é o cronograma (o resultado mais direto). Os 

outros 5, são resultados programados para serem gerados automaticamente, dos quais 

três são tabelas dinâmicas geradas em Excel de planos sequenciais, no fundo são três 

maneiras diferentes de organização e controlo da produção. O sétimo resultado, análise 

de sensibilidade, é um resultado manual obtido a partir dos resultados gerados 

automaticamente. Segue-se uma esquematização dos resultados obtidos e da sua 

função (Figura 41). 

Nas próximas páginas serão apresentados os resultados indicados na Figura 41 e no 

final será feita uma discussão dos resultados. 

1. Cronograma

•Controlo e organização 
da produção 

2. Plano Sequencial por 
Talhada

•Controlo e organização 
da produção

3. Plano Sequencial por 
Operação

•Controlo e organização 
da produção

4. Plano Sequencial do 
ciclo de operações

•Controlo e organização 
da produção 

5. Cartões de Tarefas

•Gestão dos recursos 
humanos e do ciclo de 

operações

6. Simulação dos 
resultados em termos 

de produção por 
talhada

•Controlo da produção

7. Análise de 
sensibilidade

•Análise da produção

Realizada com base na análise do resultado 

Simulação, da folha de apoio à folha principal de 

Excel, Seleção de Equipamentos, e das tabelas 

de dados base Informação das talhadas e 

Velocidades. 

Figura 41 - Resultados obtidos com base na análise do algoritmo desenvolvido. 
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1. Cronograma  

O primeiro resultado a ser apresentado é o cronograma gerado pelo algoritmo. Este 

resultado mostra, por talhada, uma cronologia das operações ao longo do ciclo de 

desmonte das 30 talhadas. Como exemplo, segue-se a apresentação da cronologia para 

a talhada 606 (Tabela 25). O tempo de desmonte das talhadas vai aumentando devido, 

principalmente, à taxa de ocupação dos equipamentos. Sendo a talhada 606 a primeira 

a ser desmontada e demorando esta 13,04 dias, são apenas apresentados os primeiros 

14 dias da cronologia final.  

Tabela 25 - Exemplo do cronograma gerado pelo algoritmo criado. 

 

 

 

 

 

2. Plano sequencial por talhada 

Este segundo resultado auxilia na organização e controlo do desmonte de cada talhada, 

sendo constituído por uma tabela simples e intuitiva organizada por talhada, frente, 

operação, equipamento escolhido por operação e datas de início e de fim. O controlo é 

bastante facilitado, dando a oportunidade ao utilizador de saber sempre quais os planos 

por talhada e os tempos. A Tabela 26 é um exemplo deste resultado elaborado para a 

primeira talhada a ser desmontada do conjunto das 30, isto é, a talhada 606.  

  

 
 

  
 

            
A 606 

 

              

Tarefas 
Início 
[dias] 

Final  
[dias]  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Corte de levante 0,00 2,06 Corte de levante 606 606 606 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Perfuração 0,12 0,33 Perfuração 606 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Corte de Tardoz 1,07 6,24 Corte de Tardoz _ 606 606 606 606 606 606 _ _ _ _ _ _ _ 

Corte lateral 0,36 2,33 Corte lateral 606 606 606 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Cama 1,20 5,20 Cama _ 606 606 606 606 606 _ _ _ _ _ _ _ _ 

Derrube 6,24 6,36 Derrube _ _ _ _ _ _ 606 _ _ _ _ _ _ _ 

Marcação 6,36 7,36 Marcação _ _ _ _ _ _ 606 606 _ _ _ _ _ _ 

Esquadrejamento 7,19 9,22 Esquadrejamento _ _ _ _ _ _ _ 606 606 606 _ _ _ _ 

Limpeza da Cama 8,47 13,04 Limpeza da Cama _ _ _ _ _ _ _ _ 606 606 606 606 606 606 

Esquadriamento 8,24 10,25 Esquadriamento _ _ _ _ _ _ _ _ 606 606 606 _ _ _ 

Remoção de blocos 9,24 12,15 Remoção de blocos _ _ _ _ _ _ _ _ _ 606 606 606 606 _ 

Os tempos de cada operação para passar para o cronograma são todos arredondados 

para cima, à unidade. Uma tarefa que dure 2,06 dias ainda tem trabalhos no terceiro 

dia que não podem ser desprezados para efeitos de controlo da produção (isto porque, 

neste caso, os equipamentos ainda são necessários na frente durante o início do 

terceiro dia). 

Identificação da frente e da talhada. 
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Tabela 26 - Exemplo de um plano sequencial criado para a talhada 606. 

Talhada Local Tarefa Equipamentos Data Início Data Final 

606 A 

Corte de levante Serrote de bancada Dazzini 2-5-18 8:00 4-5-18 9:23 

Perfuração Sonda Perfuradora Fravizel 2-5-18 10:54 2-5-18 15:58 

Corte de Tardoz 
Fio diamantado Fravizel 100cv 

3-5-18 9:41 8-5-18 13:49 
Fio diamantado Fravizel 75cv (1) 

Corte lateral Fio diamantado Fravizel 75cv (2) 2-5-18 16:37 4-5-18 15:58 

Cama 
Giratória CAT 349 

3-5-18 12:45 7-5-18 12:41 
Dumper Volvo A30 (1) 

Derrube 
Giratória DOOSAN 520 

8-5-18 13:49 8-5-18 16:35 
Giratória Komatsu 490 

Marcação Manual 8-5-18 16:35 9-5-18 16:35 

Esquadrejamento 

Torre de perfuração 4 martelos 

9-5-18 12:29 11-5-18 13:19 
Torre de perfuração 3 martelos 

Serrote esquad. Fantini (Rabu) 

Serrote esquad. Fantini 

Limpeza da 
Cama 

Giratória CAT 329 c/ Martelo 

10-5-18 19:13 14-5-18 18:54 
Giratória Komatsu 350 

Dumper Volvo A40 (1) 

Dumper Volvo A40 (2) 

Esquadriamento 

Pá Carregadora CAT 980 

10-5-18 13:39 12-5-18 13:57 

Retro c/serrote JCB 3.4 

Retro c/serrote JCB 3.2 

Retro c/serrote New Holland 3.4 

Retro c/serrote Case 3.4 

Remoção de 
blocos 

Pá Carregadora CAT 980 

11-5-18 13:39 14-5-18 11:34 Dumper CAT 735 (blocos) 

Pá Carregadora CAT 988 

 

3. Plano sequencial por operação 

Esta tabela dinâmica, embora mostre os mesmos dados que a tabela anterior, estes 

estão organizados de uma forma bastante diferente, por tarefa, o que permite ao 

utilizador saber sempre onde é que está cada equipamento e quais os seus períodos de 

ocupação. A Tabela 27 é um exemplo deste resultado com os dados relativos à primeira 

operação do ciclo e operações, ou seja, o corte levante.  

Tabela 27 - Exemplo de um plano sequencial criado para organização dos equipamentos por operação. 

Equipamento Tarefa Local Talhada Data Início Data Final 
Serrote de bancada Dazzini Corte de levante A 606 2-5-18 8:00 4-5-18 9:23 

Serrote de bancada Fantini 4 metros Corte de levante B 607 4-5-18 9:23 7-5-18 16:32 
Serrote Benetti Corte de levante C 575 7-5-18 16:32 9-5-18 12:02 

Serrote de bancada Fantini 5 metros Corte de levante D 576 9-5-18 12:02 11-5-18 8:25 
Serrote Benetti Corte de levante E 610 11-5-18 8:25 11-5-18 15:42 

Serrote de bancada Dazzini Corte de levante F 605 11-5-18 15:42 14-5-18 17:30 
Serrote de bancada Fantini 5 metros Corte de levante A 606 14-5-18 17:30 17-5-18 8:53 

Serrote Benetti Corte de levante B 607 17-5-18 8:53 19-5-18 14:02 
Serrote de bancada Fantini 4 metros Corte de levante C 575 19-5-18 14:02 22-5-18 11:32 

Serrote de bancada Dazzini Corte de levante D 576 22-5-18 11:32 23-5-18 17:55 
Serrote de bancada Fantini 5 metros Corte de levante E 610 23-5-18 17:55 24-5-18 15:12 
Serrote de bancada Fantini 4 metros Corte de levante F 605 24-5-18 15:12 26-5-18 15:00 

Serrote de bancada Dazzini Corte de levante A 606 26-5-18 15:00 30-5-18 8:23 
Serrote Benetti Corte de levante B 607 30-5-18 8:23 1-6-18 13:32 

Serrote de bancada Fantini 5 metros Corte de levante C 575 1-6-18 13:32 4-6-18 11:02 
Serrote de bancada Fantini 4 metros Corte de levante D 576 4-6-18 11:02 5-6-18 17:25 

Serrote de bancada Dazzini Corte de levante E 610 5-6-18 17:25 6-6-18 14:42 
Serrote de bancada Fantini 5 metros Corte de levante F 605 6-6-18 14:42 8-6-18 14:30 

Serrote de bancada Dazzini Corte de levante A 606 8-6-18 14:30 11-6-18 17:53 
Serrote Benetti Corte de levante B 607 11-6-18 17:53 14-6-18 13:02 
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4. Plano sequencial do ciclo de operações 

Este resultado dá uma visão geral da sequência de operações por talhada, com a 

particularidade de apresentar os atrasos registados na pedreira por operação, 

adicionados pelo utilizador à folha principal. Esta tabela apoia no controlo e organização 

da produção por talhada, estando focada nos tempos de operação. Em casos de atraso, 

o tempo previsto fica menor que o tempo real permitindo comparar os resultados da 

simulação com os tempos reais da pedreira. A Tabela 28 apresenta este resultado para 

o caso da simulação do desmonte da talhada 606. 

Tabela 28 - Exemplo do plano sequencial gerado com informações relativas a tempos de cada operação 
do ciclo de desmonte. 

Data Início 
Dia 

Início 
Equipamentos Tarefa Local Talhada 

Atraso 
na 

Entrada 

Atraso na 
Operação 

Tempo 
Real 
[h] 

Tempo 
Previsto 

[h] 
Data Final Dia Final 

2-5-18 8:00 Quarta S1 Corte de levante A 606 0,00 0,00 21,39 21,39 4-5-18 9:23 Sexta  
2-5-18 10:54 Quarta P1 Perfuração A 606 0,00 0,00 5,07 5,07 2-5-18 15:58 Quarta  
3-5-18 9:41 Quinta  F1 Corte de Tardoz A 606 0,00 0,00 32,93 32,93 7-5-18 14:37 Segunda  
4-5-18 8:53 Sexta  F2 Corte de Tardoz A 606 0,00 0,00 32,93 32,93 8-5-18 13:49 Terça  

2-5-18 16:37 Quarta F3 Corte lateral A 606 0,00 0,00 13,17 13,17 4-5-18 15:58 Sexta  
3-5-18 12:45 Quinta G1 Cama A 606 0,00 0,00 29,93 29,93 7-5-18 12:41 Segunda  
3-5-18 12:45 Quinta  D1 Cama A 606 0,00 0,00 29,63 29,63 7-5-18 12:41 Segunda  
8-5-18 13:49 Terça  G2 Derrube A 606 0,00 0,00 2,76 2,76 8-5-18 16:35 Terça  
8-5-18 13:49 Terça  G3 Derrube A 606 0,00 0,00 2,76 2,76 8-5-18 16:35 Terça  
8-5-18 16:35 Terça  Manual Marcação A 606 0,00 0,00 11,01 11,01 9-5-18 16:35 Quarta  
9-5-18 12:29 Quarta  T1 Esquadrejamento A 606 0,00 0,00 19,33 19,33 10-5-18 19:48 Quinta  
9-5-18 12:29 Quarta  T2 Esquadrejamento A 606 0,00 0,00 19,33 19,33 10-5-18 19:48 Quinta  
9-5-18 12:29 Quarta  E1 Esquadrejamento A 606 0,00 0,00 15,73 15,73 10-5-18 17:13 Quinta  
10-5-18 8:35 Quinta  E2 Esquadrejamento A 606 0,00 0,00 15,73 15,73 11-5-18 13:19 Sexta  

10-5-18 19:13 Quinta  G6 Limpeza da Cama A 606 0,00 0,00 21,69 21,69 14-5-18 18:54 Segunda  
10-5-18 19:13 Quinta  G4 Limpeza da Cama A 606 0,00 0,00 22,64 22,64 15-5-18 8:51 Terça  
10-5-18 19:13 Quinta  D3 Limpeza da Cama A 606 0,00 0,00 22,70 22,70 15-5-18 8:51 Terça  
10-5-18 19:13 Quinta  D4 Limpeza da Cama A 606 0,00 0,00 22,70 22,70 15-5-18 8:51 Terça  
10-5-18 13:39 Quinta  C2 Esquadriamento A 606 0,00 0,00 20,29 20,29 12-5-18 13:57 Sábado  
10-5-18 13:39 Quinta  R1 Esquadriamento A 606 0,00 0,00 20,49 20,49 12-5-18 12:09 Sábado  
10-5-18 13:39 Quinta  R2 Esquadriamento A 606 0,00 0,00 20,49 20,49 12-5-18 12:09 Sábado  
10-5-18 13:39 Quinta  R3 Esquadriamento A 606 0,00 0,00 20,49 20,49 12-5-18 12:09 Sábado  
10-5-18 13:39 Quinta R4 Esquadriamento A 606 0,00 0,00 20,49 20,49 12-5-18 12:09 Sábado  
11-5-18 13:39 Sexta  C2 Remoção de blocos A 606 0,00 0,00 15,80 15,80 14-5-18 11:28 Segunda  
11-5-18 13:39 Sexta  D2 Remoção de blocos A 606 0,00 0,00 15,91 15,91 14-5-18 11:34 Segunda  
11-5-18 13:39 Sexta  C3 Remoção de blocos A 606 0,00 0,00 15,85 15,85 14-5-18 11:30 Segunda  

 

5. Cartões de Tarefas 

Os cartões de tarefa são cartões a ser entregues a cada trabalhador para organização 

diária do seu trabalho e dos trabalhos da pedreira. Deste modo, o trabalhador saberá 

sempre a próxima tarefa a fazer, o tempo expectável para a sua duração (supondo o 

melhor cenário, onde não ocorrem imprevistos), o local em que estará a trabalhar e que 

equipamento deverá utilizar. Este resultado facilita a organização das tarefas por parte 

do utilizador de forma automática. A Tabela 29 apresenta a configuração de um cartão 

de tarefa a ser entregue a um trabalhador, neste caso trata-se da operação de limpeza 

da cama da primeira talhada a desmontar, a 606.  

Como se trata de uma simulação de talhadas ainda por desmontar, 

não existem atrasos registados, o tempo real é igual ao previsto. 
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Tabela 29 - Exemplo de um cartão de tarefas gerado automaticamente pelo funcionamento do algoritmo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Simulação dos resultados em termos de produção por talhada 

O resultado que mais contribui para a análise do ciclo de produção é o resultado aqui 

apresentado, isto porque a Tabela 30 é a base para a análise de sensibilidade. Esta 

tabela permite compreender por talhada qual o volume desmontado total e qual o 

volume e peso útil. Por outras palavras, permite compreender qual a produção e saber 

se é possível cumprir com as exigências do mercado e quando é que essas metas serão 

cumpridas.  

Tabela 30 - Tabela de simulação da produção da pedreira para o desmonte das 30 talhadas. 

 

7 Análise de sensibilidade 

A Tabela 31 é a tabela desenvolvida de análise de sensibilidade.

TALHADA 1 
      
 

TAREFA DE EQUIPAMENTO  G4 

Equipamento: Giratória Komatsu 350 

Talhada / Frente: 606 / A  
Tarefa: Limpeza da Cama  
Início da Tarefa: 10-5-18 19:13 Quinta-feira 

Final Previsto da Tarefa: 15-5-18 8:51 Terça-feira 

 Frente Talhada Data Início Data Fim 
Volume 

Total [m3] 
Volume 
Útil [m3] 

Peso 
Útil [t] 

Peso Útil 
Acumulado [t] 

1 A 606 02-05-2018 15-05-2018 2224,80 444,96 1168,02 1168,02 

2 B 607 02-05-2018 17-05-2018 1339,20 267,84 703,08 1871,10 

3 C 575 02-05-2018 19-05-2018 1653,75 330,75 868,22 2739,32 

4 D 576 02-05-2018 22-05-2018 1771,88 354,38 930,23 3669,55 

5 E 610 03-05-2018 23-05-2018 567,00 113,40 297,68 3967,23 

6 F 605 04-05-2018 25-05-2018 2220,75 444,15 1165,89 5133,12 

7 A 606 04-05-2018 29-05-2018 2224,80 444,96 1168,02 6301,14 

8 B 607 04-05-2018 31-05-2018 1339,20 267,84 703,08 7004,22 

9 C 575 05-05-2018 01-06-2018 1653,75 330,75 868,22 7872,44 

10 D 576 07-05-2018 04-06-2018 1771,88 354,38 930,23 8802,68 

11 E 610 08-05-2018 05-06-2018 567,00 113,40 297,68 9100,35 

12 F 605 08-05-2018 08-06-2018 2220,75 444,15 1165,89 10266,24 

13 A 606 08-05-2018 12-06-2018 2224,80 444,96 1168,02 11434,26 

14 B 607 08-05-2018 14-06-2018 1339,20 267,84 703,08 12137,34 

15 C 575 09-05-2018 15-06-2018 1653,75 330,75 868,22 13005,56 

16 D 576 10-05-2018 18-06-2018 1771,88 354,38 930,23 13935,80 

17 E 610 11-05-2018 19-06-2018 567,00 113,40 297,68 14233,47 

18 F 605 11-05-2018 22-06-2018 2220,75 444,15 1165,89 15399,37 

19 A 606 11-05-2018 26-06-2018 2224,80 444,96 1168,02 16567,39 

20 B 607 12-05-2018 28-06-2018 1339,20 267,84 703,08 17270,47 

21 C 575 14-05-2018 30-06-2018 1653,75 330,75 868,22 18138,68 

22 D 576 15-05-2018 03-07-2018 1771,88 354,38 930,23 19068,92 

23 E 610 15-05-2018 03-07-2018 567,00 113,40 297,68 19366,59 

24 F 605 16-05-2018 06-07-2018 2220,75 444,15 1165,89 20532,49 

25 A 606 16-05-2018 10-07-2018 2224,80 444,96 1168,02 21700,51 

26 B 607 16-05-2018 12-07-2018 1339,20 267,84 703,08 22403,59 

27 C 575 16-05-2018 16-07-2018 1653,75 330,75 868,22 23271,81 

28 D 576 18-05-2018 19-07-2018 1771,88 354,38 930,23 24202,04 

29 E 610 18-05-2018 20-07-2018 567,00 113,40 297,68 24499,72 

30 F 605 21-05-2018 23-07-2018 2220,75 444,15 1165,89 25665,61 

Permitem verificar se as metas de produção são cumpridas e a duração das mesmas. 
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Tabela 31 - Análise de Sensibilidade. 

Analisando a produção do período de desmonte de 30 talhadas 

Nº de 
frentes 

Altura 
(m) 

Comprimento 
(m) 

Largura 
(m) 

Cama 
(m2/h) 

Aproveitamento 
(%) 

Fio 
Diamantado 

Sonda 
Perfuradora 

Serrote 
Giratória 
s/martelo 

Giratória 
c/martelo 

Produção Diferença 

6 15,7 40,8 2,7 50 20 9 2 4 6 2 12137,34 Situação de referência 
6 15,7 40,8 2,7 50 20 6 2 4 6 2 12137,34 0% 
6 15,7 40,8 2,7 50 20 4 2 4 6 2 12137,34 0% 
6 15,7 40,8 2,7 50 20 3 2 4 6 2 12137,34 0% 
6 15,7 40,8 2,7 50 20 2 2 4 6 2 9100,35 -25% 
6 15,7 40,8 2,7 50 20 1 2 4 6 2 5133,12 -58% 

6 15,7 40,8 2,7 50 20 3 1 4 6 2 12137,34 0% 

6 15,7 40,8 2,7 50 20 3 1 3 6 2 12137,34 0% 
6 15,7 40,8 2,7 50 20 3 1 2 6 2 12137,34 0% 
6 15,7 40,8 2,7 50 20 3 1 1 6 2 12137,34 0% 

6 15,7 40,8 2,7 50 20 3 1 2 5 2 11494,15 -5% 
6 15,7 40,8 2,7 50 20 3 1 2 4 2 10266,24 -15% 
6 15,7 40,8 2,7 50 20 3 1 2 3 2 9100,35 -25% 
6 15,7 40,8 2,7 50 20 3 1 2 2 2 5133,12 -58% 

6 15,7 40,8 2,7 50 20 3 1 2 5 1 12137,34 0% 

6 15,7 40,8 2,7 100 20 3 1 2 5 1 15399,37 27% 
6 15,7 40,8 2,7 25 20 3 1 2 5 1 6361,03 -48% 

6 17,5 40,8 2,7 50 20 3 1 2 5 1 12155,06 0% 
6 10 40,8 2,7 50 20 3 1 2 5 1 8554,61 -30% 
6 8 40,8 2,7 50 20 3 1 2 5 1 6843,69 -44% 

6 15,7 62 2,7 50 20 3 1 2 5 1 12875,15 6% 
6 15,7 30 2,7 50 20 3 1 2 5 1 11992,05 -1% 
6 15,7 20 2,7 50 20 3 1 2 5 1 10659,6 -12% 
6 15,7 12 2,7 50 20 3 1 2 5 1 7994,7 -34% 

6 15,7 40,8 3 50 20 3 1 2 5 1 13485,94 11% 
6 15,7 40,8 2,4 50 20 3 1 2 5 1 10788,75 -11% 

6 15,7 40,8 2,7 50 25 3 1 2 5 1 13711,65 13% 
6 15,7 40,8 2,7 50 15 3 1 2 5 1 9103,01 -25% 

30 15,7 40,8 2,7 50 20 3 1 2 5 1 12137,34 0% 
15 15,7 40,8 2,7 50 20 3 1 2 5 1 12137,34 0% 
10 15,7 40,8 2,7 50 20 3 1 2 5 1 12137,34 0% 
6 15,7 40,8 2,7 50 20 3 1 2 5 1 12137,34 0% 
5 15,7 40,8 2,7 50 20 3 1 2 5 1 10266 -15% 
4 15,7 40,8 2,7 50 20 3 1 2 5 1 9100 -25% 
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Os valores indicados a cor vermelha na tabela de análise de sensibilidade são os valores 

que indicam uma quebra na produção em comparação com a situação de referência.  

A situação de referência é a produção obtida num mês de trabalhos da pedreira Casal 

Farto nº3 considerando todos os equipamentos existentes na pedreira disponíveis e os 

dados de dimensões de talhadas originais. Como referência, na Tabela 31, recorreu-se 

aos valores médios de altura e comprimento das talhadas por uma questão de 

simplificação, dado que a altura das talhadas varia de 8m a 17,5m, e o comprimento de 

12m a 62m.  

Processo de construção da análise de sensibilidade 

A Tabela 31 tem como base o estudo do resultado Simulação, apresentado na Tabela 

30. Este estudo realizou-se através da alteração de valores das duas tabelas com dados 

base (as tabelas de Informação das talhadas e de Dados de Velocidades, Tabelas 14 e 

15 da Metodologia) e de uma das folhas de apoio à folha de Excel principal (Seleção de 

Equipamentos, apresentada na Metodologia). 

O processo iniciou-se pelo estudo da necessidade de equipamentos para maximizar a 

produção e a eficiência. Este processo teve como base a alteração da folha Seleção de 

Equipamentos (alterando o número de equipamentos disponíveis para as diferentes 

operações) e o estudo do impacto de cada mudança no resultado da Simulação, na 

coluna do Peso Útil para um mês de trabalho.  

O impacto da variação da velocidade da cama foi o único dado alterado na tabela com 

dados base, apresentada na Tabela 15 da Metodologia. Depois de alterado o valor, foi 

também vista a mudança provocada na coluna do Peso Útil para um mês de produção, 

da Tabela 30.  

Por fim, o número de frentes, as dimensões das talhadas e o aproveitamento foram 

alterados na tabela base à folha principal com as informações relativas às talhadas em 

estudo (Tabela 14). O processo de análise foi idêntico ao indicado para as outras 

variáveis.  

Os valores da última coluna permitem tirar conclusões quanto à possibilidade de 

aumento de eficiência nos trabalhos, por comparação entre cada hipótese de cenário e 

a situação de referência da pedreira. A percentagem indica quantas vezes maior ou 

menor é a soma do peso útil das talhadas produzidas num mês, em comparação com a 

situação inicial. Percentagens positivas indicam o aumento da produção, negativas a 

sua diminuição e o valor zero indica a não alteração do valor de produção.   
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Em suma, o objetivo desta análise é maximizar a produção, diminuindo os custos 

associados e tirando o máximo partido dos equipamentos disponíveis. Embora esta 

análise não possa ser elaborada de uma forma automática recorrendo ao programa, 

esta tabela pode ser aplicada para outros casos, sendo rápida e intuitiva tanto na sua 

elaboração como interpretação.  

Segue-se uma interpretação dos resultados elaborados no âmbito do estudo do ciclo de 

produção da pedreira Casal Farto nº3. 

Interpretação dos resultados  

Conforme os resultados obtidos pode-se fazer os seguintes comentários: 

• O primeiro resultado permite uma visão geral da cronologia do ciclo de produção 

de 30 talhadas a desmontar. A existência de uma cronologia é um dos 

parâmetros essenciais para o controlo e organização de uma produção ou um 

projeto, tal como foi indicado no capítulo Estado de Arte; 

• Os três planos sequenciais desenvolvidos são para controlo e organização dos 

técnicos da pedreira de modo a que tenham sempre acesso à localização dos 

equipamentos e ao estado de operações de cada talhada. Através destes 

planos, a informação encontra-se sempre resumida e apresentada de forma 

simplificada, sem ser necessário recorrer à interpretação da folha principal, onde 

o algoritmo foi desenvolvido;  

• O plano sequencial do ciclo de operações permite comparar a simulação do 

desmonte das 30 talhadas em termos de tempos com a realidade da pedreira, 

ou seja, inclui atrasos. Assim, é possível identificar por talhada onde é que 

ocorreram os problemas. A desvantagem desta análise é que implica a 

introdução manual dos atrasos na folha principal do Excel; 

• Os cartões de tarefas têm como fim auxiliar os trabalhadores na sua atividade e 

são úteis para um controlo diário. Recorrendo a este resultado, cada trabalhador 

saberá sempre a operação a fazer, a sua localização e o tempo previsto para a 

mesma; 

• A tabela de simulação de produção (Tabela 30) permite compreender qual a 

produção prevista para a pedreira com o desmonte das 30 talhadas. Esta tabela 

não só indica o peso útil como também a data de início e de fim dos trabalhos 

de cada talhada; 

• O objetivo de produção útil anual para a pedreira é superior a 120 000t, o que 

por mês se traduz numa produção superior a 10 000t úteis. Por análise da Tabela 

30, usando como exemplo o mês de 12/6 a 12/7, verifica-se que a produção 
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nesse mês é de aproximadamente 12 137t, o que significa que a pedreira tem 

capacidade extrativa para cumprir com os seus objetivos;  

• Segundo a Tabela 30 conclui-se também que, para as 6 frentes de trabalho, o 

desmonte das 30 talhadas inicia-se no dia 2/5/2018 e termina a 23/7/2018, com 

uma produção total (de calcário com aptidão ornamental) de 25 665t; 

• A análise de sensibilidade permite a avaliação global dos equipamentos e do 

ciclo de operações utilizado na pedreira. 

Avaliação da Análise de Sensibilidade 

De seguida é apresentada a avaliação de todos os parâmetros analisados segundo a 

Tabela 32 realizada manualmente pela interpretação dos resultados do algoritmo.  

Esta análise tem por base uma avaliação da produção mensal de calcário com aptidão 

ornamental, tomou-se como exemplo o mês de 12/6 a 12/7 para o cálculo da situação 

de referência.  

Máquinas de Fio Diamantado 

Com seis máquinas de Fio Diamantado disponíveis para a realização do corte, a soma 

da produção útil mensal mantém-se igual à soma da produção útil mensal de 9 máquinas 

de Fio Diamantado, o mesmo acontece para três máquinas. A produção para um mês 

só se altera quando a disponibilidade é reduzida a duas máquinas. Isto significa que 

serão apenas necessárias três máquinas das nove disponíveis. 

Sondas Perfuradoras 

A pedreira tem duas sondas perfuradoras disponíveis mas quando a avaliação é feita 

apenas com uma, os resultados de produção para um mês mantêm-se, o que indica que 

é apenas necessária uma sonda para extrair a mesma quantidade de rocha ornamental. 

Serrotes de Bancada 

Quanto aos serrotes, é apenas necessário um serrote para a realização dos trabalhos. 

Giratórias com Martelo 

A diminuição de seis para cinco giratórias causa um impacto de 5%, a partir deste valor 

os impactes são superiores a 10% o que significa que apenas uma das giratórias pode 

ser dispensada.  

Giratórias sem Martelo 

A produção de duas giratórias com martelo e de uma é a mesma, o que significa que é 

apenas necessária uma giratória. 
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Como conclusão, segue-se uma figura (Figura 42) que apresenta um gráfico com o 

número ótimo (identificado com um círculo) para todos os equipamentos. Diz-se 

“número ótimo” dado que é o número a partir do qual a produção começa a decrescer. 

Este gráfico foi construído com base nos dados da tabela Análise de Sensibilidade  

(Tabela 31). 

Cama 

A velocidade de elaboração da cama tem um impacto automático em todo o ciclo. 

Passar para metade o valor de velocidade utilizada, reduz quase para metade a 

produção útil mensal. A explicação mais plausível é a extensa duração desta operação, 

aliado ao facto desta impedir a continuação do ciclo de operações: o derrube da talhada 

só ocorre quando a cama fica completa. Deste modo, uma diminuição da velocidade de 

elaboração da cama para metade resulta no aumento para o dobro da duração do 

derrube da talhada, o que por sua vez provoca esperas no ciclo de operações.  

Por outro lado, aumentar a velocidade de elaboração da cama só tem impacto na 

produção com um aumento até aproximadamente 25%, ou seja, até 75 m2/h. A partir 

desse valor, por mais rápida que seja a elaboração da cama, a produção não se altera 

devido às interdependências do ciclo de operações, ou seja, apesar da cama já estar 

feita existem operações de longa duração que impedem o ciclo de operações ficar mais 

rápido (um exemplo é o esquadriamento, por ser uma das operações mais demoradas). 

Segue-se o gráfico que apresenta a relação entre a produção com a variação da 

velocidade de elaboração da cama (Figura 43).  
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Figura 42 - Relação entre número de equipamentos e produção útil por mês. O “número ótimo” é 
indicado por um círculo. 
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Altura 

De modo a compreender o que acontece com a alteração da altura das talhadas foi 

realizado um gráfico, apresentado na Figura 44, que demonstra o que acontece à 

produção com a diminuição da altura, partindo do valor máximo utilizado na pedreira. É 

de notar que foram usados os valores de 17,5m a 8m por serem as dimensões máximas 

e mínimas utilizadas na pedreira em estudo.  

Embora para alturas maiores os resultados de produção sejam melhores (visível na 

Figura 44), talhadas demasiado altas podem estar associadas a um risco de segurança 

e de possível sobre fracturação que não compensa o aumento da produção. Por outro 

lado, talhadas mais pequenas levam a uma acentuada diminuição na produção. Assim 

sendo, propõe-se como número ótimo uma altura entre 15m e 16 m. 

  

Figura 44 - Impacto da alteração da altura das talhadas na produção de calcário 
ornamental por mês. 
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Figura 43 - Impacto da alteração da velocidade da elaboração da cama na produção 
de calcário ornamental por mês. 
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Comprimento 

Quanto ao comprimento das talhadas é de referir que, para talhadas compridas, o corte 

tardoz tem que ser realizado em duas partes e com três furos. À semelhança do estudo 

realizado para a altura das talhadas, foi também realizado um gráfico que apresenta a 

relação entre o comprimento e a produção útil mensal (Figura 45). Esta análise foi 

realizada para o intervalo de valores da talhada mais e menos comprida, isto é, entre 

62m e 12m.  

Por análise da figura acima apresentada, conclui-se que à semelhança do que acontece 

com a altura, com a diminuição do comprimento diminui também a produção. Por outro 

lado, para talhadas mais compridas, o corte de tardoz torna-se complicado, sendo 

necessária a realização de mais um furo e de mais uma máquina de corte, ou seja, a 

operação é mais prolongada. 

Largura 

Esta dimensão está relacionada com a altura do bloco comercializável, ou seja, está 

dependente das exigências do mercado e a sua alteração só pode acontecer por 

negociação entre vendedor e cliente. Embora esta dimensão seja de mais difícil 

alteração, foi feita uma análise entre 3,3m e 2,1m para perceber as modificações na 

produção com mais ou menos 30cm em relação ao original. A Figura 46 apresenta essa 

relação. 

  

Figura 45 - Relação entre o comprimento das talhadas e a produção de calcário 
ornamental por mês. 
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Por análise da Figura 46 e dos valores apresentados na tabela de análise de 

sensibilidade, pode-se ver que os valores são proporcionais: com o aumento de 30cm 

em relação à medida original (2,7m), a produção aumenta 11%, com a diminuição dos 

mesmos 30cm, a produção diminui 11%. Assim, embora o aumento desta medida seja 

bastante vantajosa em termos de produção, terá que ser negociada com o cliente final 

dado que altera as dimensões dos blocos comercializáveis. 

Aproveitamento 

O aproveitamento faz variar a produção proporcionalmente ao seu aumento ou 

diminuição, como é visível na Figura 47. Neste caso, embora o aumento do 

aproveitamento leve a um aumento da produção, este só é conseguido com a 

associação de outros fatores, por exemplo caso a talhada fique sobre fraturada o 

aproveitamento diminui, caso a talhada seja bem dimensionada, o aproveitamento 

aumenta, tendo sempre em consideração a fracturação natural do maciço e a suas 

características estéticas (que não foram analisadas neste estudo). 

Figura 46 - Alteração da produção de calcário ornamental por mês, conforme a 
alteração da largura das talhadas a desmontar. 
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Figura 47 - Relação entre a produção útil e o aproveitamento médio das talhadas. 
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Número de Frentes 

O número máximo de frentes distintas possíveis é 30, ou seja uma frente por talhada. 

Quando analisada esta hipótese e diminuindo a quantidade de frentes com trabalhos, 

conclui-se que a produção com 30 frentes, 15, 10 ou 6 é igual, ocorrendo uma 

diminuição, de 18% na passagem para 5 frentes. Tendo em conta que 6 é o número de 

frentes utilizadas na pedreira para um ciclo de 30 talhadas, não se propõe alterações 

quanto a esta variável dado que segundo a análise apresentada 6 frentes é o número 

ótimo.  

Finalizando a análise das variáveis acima descritas, a Tabela 32 apresenta um resumo 

dos valores que permitem maximizar a utilização dos recursos existentes na pedreira.  

Tabela 32 - Valores que visam a maximização dos recursos da pedreira minimizando os custos. 

Máquinas de Fio Diamantado 3 

Sonda Perfuradora 1 

Serrote 1 

Giratória com Martelo 5 

Giratória sem Martelo 1 

Cama 75 m2 / h 

Altura Aproximadamente 15 m 

Comprimento Aproximadamente 40 m 

Largura 2,7 m devido aos acordos com o cliente 

Aproveitamento 25%, sendo que quanto maior o 
aproveitamento maior a produção 

Número de frentes 6 

 

Segue-se a apresentação das páginas desenvolvidas em Visual Basic. 

6.2. Generalização do Excel realizado para a pedreira Casal Farto 

nº3 

Tal como referido no capítulo da metodologia, esta fase do estudo tem como objetivo 

gerar uma interface de comunicação com o utilizador, do algoritmo desenvolvido em 

Excel e apresentado na primeira fase do estudo.  

Dado que o algoritmo foi desenvolvido para a análise de uma pedreira em específico 

pretende-se, com a formulação desta programação, generalizar a utilização deste 

algoritmo a qualquer pedreira de calcário ornamental, sendo que o ciclo de operações 

está previamente definido e é igual ao ciclo de operações da pedreira Casal Farto nº3.  

O utilizador pode escolher entre utilizar a interface desenvolvida ou utilizar diretamente 

as folhas de Excel. É recomendado que a primeira utilização seja feita recorrendo à 

interface. Em ambas as hipóteses nunca é necessário interagir com a folha principal de 
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Excel, essa interação é apenas necessária caso se queiram aplicar atrasos. Após um 

primeiro preenchimento de todos os campos necessários e apresentados pela interface, 

nas utilizações seguintes basta preencher os campos que se pretendem alterar. 

A fim de não comprometer a análise proposta pela criação do algoritmo, todos os valores 

estão previamente preenchidos com médias. Assim, caso o utilizador não preencha 

algum campo, numa primeira utilização, este será automaticamente preenchido. Uma 

vez preenchido o campo, o valor médio inicial será substituído e esse será o valor 

utilizado e guardado para futuras análises (até ser novamente alterado). Segue-se a 

apresentação das três páginas de suporte ao Visual Basic e da interface desenvolvida. 

Páginas de Excel de suporte ao Visual Basic 

1.  Dados Base 

A primeira página, apresentada na Tabela 33, é uma página inicial. Nesta página, não 

só se inicia o processo de análise, pressionando o botão “Iniciar a avaliação da 

produção”, como também é a página que guarda a informação correspondente à página 

3 da interface. 

Tabela 33 - Primeira página de suporte à interface. 

Dados Base 
 

  
 

  
    

Produção Média Mensal [toneladas por mês] 12137 

Peso específico [toneladas por m3] 2,625 

 

 

 

2. Análise dos Equipamentos 

Esta segunda página é de apoio à página 4 e 5 da interface e é a tabela que reúne a 

informação relativa ao horário dos equipamentos. A qualquer altura o utilizador pode 

alterar um destes campos sem ter que recorrer ao programa, alterando os resultados da 

simulação. De seguida, a Tabela 34 apresenta a tabela desenvolvida. 

Botão que faz a 

ligação à interface.  

Informação correspondente à página 3 da interface. 

Dados a serem introduzidos pelo utilizador. 
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Tabela 34 - Segunda página de suporte à interface. 

Análise dos equipamentos 

    Dia Mês Ano         

Em que dia pretende iniciar esta operação? 2 5 2018 02-05-2018       

                    
Equipamentos 

  
Nº de 

equipamentos 
disponíveis 

Hora de início de 
trabalho por dia 

útil (h) 

Hora de fim de 
trabalho por dia 

útil (h) 

Horas de 
trabalho por 

dia útil 

Hora de início de 
trabalho por 
sábado (h) 

Hora de fim de 
trabalho por 
sábado (h) 

Horas de 
trabalho por 

sábado 

Disponibilidade 
Mecânica (%) 

Eficiência 
Humana 

(%) 

Serrote de Bancada 9 8 18 10 8 16 8 80 70 

Sonda Perfuradora 2 8 18 10 8 16 8 80 70 

Máquina de Fio 
Diamantado 

4 8 19 11 
8 

16 8 80 70 

Torre de Perfuração 2 8 19 11 0 0 0 80 70 

Serrote de 
Esquadriamento 

2 8 20 12 8 16 8 80 70 

Giratória com Martelo 6 8 19 11 0 0 0 80 70 

Giratória sem Martelo 2 8 20, 12 0 0 0 80 70 

Pá Carregadora 6 8 19 11 8 16 8 80 70 

Dumper 5 8 19 11 8 16 8 80 70 

Retroescavadora 4 8 19 11 8 16 8 80 70 

Fio Extensível 1 8 19 11 8 16 8 80 70 

Monofio 1 8 19 11 8 16 8 80 70 

12                   

 

 

 

 

Coluna preenchida de forma 

automática:  

𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑚 − 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛í𝑐𝑖𝑜 

Dados a serem preenchidos 

pelo utilizador, recorrendo à 

interface ou diretamente na 

tabela. 

O tipo e número de equipamentos aqui referidos são os que aparecem 

na folha de apoio Características dos equipamentos. Por exemplo, caso 

existam 4 Serrotes de Bancada, a folha de apoio será automaticamente 

preenchida com os valores.  
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O preenchimento desta página é complementado com a folha de apoio Características 

dos equipamentos, apresentada na Metodologia. A informação quanto ao tipo e número 

de equipamentos, necessária para o funcionamento da folha de apoio, é retirada desta 

tabela. Uma vez preenchidas a primeira e segunda coluna, destacadas a cor amarela, 

a folha de apoio gera automaticamente as tabelas com características médias para os 

tipos e números de equipamentos referidos. 

3. Talhadas e blocos comercializáveis 

A terceira página, apresentada na Tabela 35, é de apoio à página 6 da interface. Esta 

página tem por objetivo o preenchimento de dados referentes ao número de frentes, 

aproveitamento médio e dimensões dos blocos finais.  

Tabela 35 - Terceira página de suporte à interface. 

Informações iniciais referentes às talhadas e às dimensões dos blocos a 
comercializar 

    

Número de frentes onde irá ocorrer trabalhos em simultâneo 6 

Aproveitamento médio das talhadas [%] 20 

    

Dimensões dos blocos finais (a comercializar) 

Altura média [m] 15,7 

Comprimento médio [m] 40,8 

Largura [m] 2,7 
  

É de referir que esta página é complementada com a folha de apoio Informações 

referentes às talhadas, apresentada na metodologia. O preenchimento desta página não 

substitui o preenchimento da folha de apoio, apenas pode substituir a utilização da 

interface.  
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Páginas em Visual Basic 

1.  Página inicial 

Esta é a página que aparece quando se abre a interface. A sua configuração é a 

apresentado na Figura 48. 

2. Informações importantes 

A segunda página construída em Visual Basic tem como objetivo apresentar aos 

utilizadores quais as restrições e princípios do algoritmo desenvolvido que está na base 

da análise a realizar. É fortemente aconselhada a leitura atenta desta página numa 

primeira utilização deste programa para não suscitar qualquer dúvida por parte do 

utilizador quanto ao ciclo de operações que está na base da análise. Na Figura 49 é 

apresentada esta página.  

  

“Sair”: Botão de 

fecho da 

interface. 

“Iniciar”: Botão 

de início da 

análise. Remete 

para a 3 página. 

“Reiniciar avaliação”: Durante a utilização da interface e até fechar a folha de Excel com 

acesso à mesma, todos os dados inseridos ficam guardados nas diferentes páginas. Assim, 

este botão permite apagar todos os dados da interface e reiniciá-la. 

Índice: A interface é constituída por 5 páginas de análise, 4 para dados de input e uma 

para dados de output. Assim os cinco botões apresentados dentro do retângulo laranja 

correspondem às cinco páginas “Dados Base de Produção”, “Equipamentos”, 

“Características dos equipamentos”, “Talhadas e Blocos comerciáveis” e “Resultados”. 

Qualquer um destes botões remete automaticamente para a página a que se refere. 

Remete para a segunda página, 

“Informações importantes” 

Figura 48 - Configuração da primeira página da interface desenvolvida. 
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3.  Dados base da produção 

A terceira página (Figura 50) tem como fim a introdução de dois dados base, a produção 

útil mensal em toneladas da pedreira (pergunta 1) e o peso específico da rocha a 

desmontar (pergunta 2).  

Figura 49 - Página 2, construída em Visual Basic. 

“Sair”: Botão de fecho desta 

página para voltar à Página 1 

da interface. 

Ciclo de operações seguido pela análise, ou seja, 

ciclo de operações da Pedreira Casal Farto nº3. 

Distinção entre os três tipos de corte 

existentes: corte de tardoz, levante e 

lateral. 

Esta análise é apenas feita para a fase de desmonte, excluindo fases de preparação da produção. 

Na primeira utilização desta ferramenta, o utilizador terá que preencher todos os dados pedidos. Caso 

não o faça, os dados em falta serão substituídos por valores médios. Nas seguintes utilizações é 

apenas necessário preencher os dados a alterar, todos os outros permanecerão iguais ao inserido na 

primeira utilização. 

É de notar que depois da primeira utilização os dados podem ser alterados diretamente no Excel, esta 

ferramenta pretende apenas simplificar a análise. 

Sempre que quiser emitir um resultado, isto é, guardar um resultado da análise, terá que utilizar este 

programa e ir ao ponto 5 do índice. 

Remete para qualquer página do índice. 

“Anterior”: Remete 

para a página 

anterior da interface. 

“Início”: Remete 

para a página inicial. 

“Seguinte”: 

Remete para a 

página seguinte da 

interface. 

Figura 50 - Página 3 da interface construída em Visual Basic. 
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4. Equipamentos 

A página dos equipamentos tem como único objetivo o utilizador escolher os 

equipamentos disponíveis na sua pedreira. Neste caso, a escolha está restrita aos 

equipamentos existentes na pedreira Casal Farto nº3. A Figura 51 apresenta o aspeto 

geral desta página.  

5. Características dos equipamentos 

Após a escolha dos equipamentos é necessário saber quantos são, quais os seus 

horários de funcionamento e qual a eficiência humana e mecânica. O horário pedido é 

referente ao horário de trabalho do equipamento, sabendo que a cada equipamento está 

associado pelo menos um trabalhador. Esta página tem a particularidade de remeter 

para a folha de apoio Características dos equipamentos. A Figura 52 apresenta a página 

desenvolvida para a recolha dos dados relativos aos equipamentos.  

Lista de todos os 

equipamentos 

disponíveis para 

escolha do 

utilizador. Estes 

são os 

equipamentos 

existentes na 

pedreira Casal 

Farto nº3. 

Lista dos 

equipamentos 

escolhidos pelo 

utilizador. 

Botão que 

permite 

adicionar e 

remover 

equipamentos 

das listas. 

Figura 51 - Quarta página criada recorrendo à programação em Visual Basic. 

Figura 52 - Quinta página criada recorrendo à programação em Visual Basic. 

Data de início da análise 

Lista dos 

equipamentos 

escolhidos na 

página anterior. 

Informações 

referentes ao 

número e 

horário e 

eficiência dos 

equipamentos. 

Botão que remete para a folha de 

apoio Dados dos equipamentos. 
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6. Informações das talhadas e dos blocos comercializáveis 

A página 6 (Figura 53) foi desenvolvida com o propósito da recolha de dados relativos 

às talhadas e aos blocos comercializáveis.  

Quanto à informação relativa às talhadas, como cada talhada tem o seu número de 

identificação, as suas dimensões e as suas necessidades (por exemplo, 1 ou 2 cortes 

laterais e 2 ou 3 furos para passagem do fio diamantado) por uma questão de facilidade 

esta página apresenta um botão que remete o utilizador para a folha de apoio à análise, 

Informações das talhadas. 

7. Resultados 

Esta página é a última da análise e tem como fim a obtenção dos resultados da análise 

guardando-os em documentos de Excel independentes. Sempre que se carrega em 

qualquer um dos botões apresentados na página, o programa salva o resultado num 

documento novo, onde o nome do documento tem o nome do resultado seguido com o 

dia e a hora em que este foi produzido. Assim, é possível guardar de uma forma 

automática os resultados para futuras comparações e simulações da capacidade 

extrativa da pedreira.  

Assinale-se que os três planos sequenciais apresentados nos resultados são guardados 

num documento único por serem resultados do mesmo tipo. O resultado análise de 

sensibilidade não é apresentado nesta página por não ser um resultado automático do 

programa.   

Botão que remete para a 

folha de apoio Informações 

das talhadas. 

Escolha do número de 

frentes de exploração para o 

desmonte de 30 talhadas. 

Aproveitamento 

médio das 

talhadas. 

Dimensões do bloco 

comercializável, altura, 

comprimento e largura. 

Figura 53 - Página 6 da interface. 
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Os resultados estão também disponíveis na folha de Excel que tem a interface 

integrada. A diferença é que os resultados disponíveis na folha de Excel vão alterando 

conforme os valores introduzidos por parte do utilizador. Assim, a melhor forma de 

guardar os resultados, garantindo que não são alterados, é recorrendo a esta página. 

Tal como a página 2, Informações importantes indica, é possível alterar determinado 

valor diretamente no Excel e recorrer ao ponto 5 do índice da interface para guardar os 

resultados. A Figura 54 é a página de resultados.  

8. Página Final 

A página 8 apresentada na Figura 55 é de finalização do programa.  

 

É com a apresentação da interface desenvolvida que se finaliza a apresentação dos 

resultados.  

Figura 55 - Última página da interface. 

Relatório de Produção 

Cartões de tarefas 

Cronologia 

Planos sequenciais 

Figura 54 - Página de resultados da interface. 
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7. Conclusão 

O trabalho desenvolvido em conjunto com a VISA – Consultores de Geologia Aplicada 

e Engenharia do Ambiente, S.A., e a Filstone – Comércio de Rochas, S.A., tendo sido 

realizado em meio empresarial, foi bastante enriquecedor em termos de valorização 

pessoal e profissional.  

Por observação do âmbito e dos objetivos do presente estudo, conclui-se que todos os 

objetivos propostos foram cumpridos. Não só foi desenvolvida uma ferramenta 

específica de apoio ao controlo, organização e análise da pedreira Casal Farto nº3, 

como também foi realizada uma análise de sensibilidade para a mesma pedreira.  

Comparando os resultados obtidos com a realidade extrativa da pedreira em avaliação, 

concluiu-se que a percentagem de erro da simulação gerada foi abaixo dos 10%, o que 

valida a ferramenta apresentada. Significa que esta consegue representar a realidade 

da pedreira, permitindo prever corretamente os resultados de produção.  

Da análise de sensibilidade, determinou-se que o ponto onde se maximiza a produção 

e a utilização dos recursos de equipamentos disponíveis é com três máquinas de fio 

diamantado, um serrote de bancada, uma sonda perfuradora, cinco giratórias sem 

martelo e uma giratória com martelo, com 6 frentes de desmonte ativas.  

Tendo em conta o número de equipamentos necessários para maximizar a produção, 

pode-se criar três cenários: 

Cenário 1: Existe apenas uma equipa, isto é, todos os equipamentos estão disponíveis 

para entrar em operação. Este é o formato atual da pedreira. Neste formato é possível 

atingir níveis de produção de 12 137 toneladas úteis por mês. 

Cenário 2: Neste cenário coloca-se a hipótese da criação de duas equipas 

independentes a funcionar em conjuntos de frentes diferentes. A cada equipa propõe-

se alocar três máquinas de fio diamantado, dois serrotes de bacada, uma sonda 

perfuradora, três giratórias sem martelo e uma com martelo. Neste caso, a produção por 

equipa rondaria as 9100t úteis por mês. Significa que, com duas equipas, a produção 

útil mensal seria de aproximadamente 18 200t.  

Cenário 3: Neste último cenário propõe-se um formato de três equipas, cada uma 

constituída por três máquinas de fio diamantado, um serrote de bancada, uma sonda 

perfuradora, duas giratórias sem martelo e uma giratória com martelo. Com este 

formato, a produção útil mensal atingida rondaria os 5133t, o que significa que 

globalmente a pedreira teria uma produção mensal útil de 15399t.   
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É de notar que o número de torres de furação e de serrotes de esquadriamento em 

funcionamento são variáveis por talhada e definidos pelo utilizador, por esta razão, não 

entraram para a análise de sensibilidade.  

Interpretando os três cenários acima descritos, conclui-se que compensaria a utilização 

de duas equipas (cenário 2) em produção na pedreira Casal Farto nº3. Caso se opte por 

este formato de exploração, é aconselhada a utilização do algoritmo desenvolvido de 

modo a controlar e organizar as fases de desmonte de cada equipa.  

Na presente dissertação foi criada uma interface para a ferramenta desenvolvida que 

simplifica a sua utilização. Uma grande vantagem da interface é possibilitar guardar em 

documentos próprios os resultados gerados na análise da capacidade extrativa da 

pedreira. Estes documentos são gravados com o nome do resultado pedido seguido da 

data e hora a que foi realizada a simulação. A principal desvantagem desta ferramenta 

são os atrasos. Existindo um atraso, é sempre necessária a interferência do utilizador 

na folha principal do algoritmo desenvolvido.  

A ferramenta desenvolvida permite a realização de uma análise a curto prazo e é 

específica para pedreiras de calcário ornamental com um ciclo de produção pré-definido.  

Por fim, existem diversas vantagens na utilização desta ferramenta por parte das 

empresas, entre as quais se destacam: 

• Determinar quando e onde colocar equipamentos e homens; 

• Atribuição de tarefas por pessoa e equipamento; 

• Prever o tempo de cada operação e de cada ciclo de desmonte de talhadas;  

• Estimar a produção ao longo do tempo; 

• Construir um registo de atrasos e antecipações de modo a detetar diferenças no 

programa ou ações de manutenção preventiva; 

• Simular a necessidade de aquisição de mais equipamentos;  

• Prever e analisar o tempo de ociosidade dos equipamentos (tempos de espera). 

 

Os trabalhos desenvolvidos abordaram diferentes áreas da Engenharia Geológica e de 

Minas e contribuíram para um grande crescimento a nível pessoal e profissional. 

Durante estes seis meses foi possível aprofundar os conhecimentos em Excel e 

aprender a programar em Visual Basic. Tendo em conta que o curso tem uma 

componente teórica bastante mais presente do que a componente prática, foi de 

extrema importância a experiência adquirida no presente estudo.  
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8. Trabalhos Futuros 

A dissertação desenvolvida está associada a pedreiras de calcário ornamental que 

seguem um ciclo de operações igual ao ciclo seguido pela pedreira Casal Farto nº3. 

Esta ferramenta, embora apresente resultados bastante positivos quanto à aproximação 

à realidade extrativa da pedreira para a qual foi criada, pode ser melhorada quanto à 

sua capacidade de análise incluindo, por exemplo, uma forma de prever atrasos, 

grandes avarias ou incidentes das máquinas (no seu formato atual, os atrasos na 

pedreira terão que ser adicionados manualmente à folha principal). Para incluir esta 

variável seria necessário um estudo, de modo a anotar todos atrasos ocorridos e a sua 

natureza por máquina ao longo de um ano, por exemplo (quanto maior o tempo de 

estudo, maior será a precisão do mesmo). Daqui, obter-se-ia um resultado na ordem de 

horas de atraso por ano, que pode ser adaptado ao tempo da análise permitida pela 

ferramenta (de dois a três meses). Assim, seria possível a criação de uma constante 

para cada máquina, em percentagem, referente à probabilidade de atraso ao longo do 

tempo. Esta variável entraria no cálculo da velocidade operacional de cada 

equipamento, em conjunto com a eficiência humana e disponibilidade mecânica.  

Quanto ao estudo desenvolvido, podem também ser acrescentados os recursos 

humanos existentes na pedreira Casal Farto nº3. A análise apresentada tem apenas em 

conta os equipamentos, um passo a tomar poderia ser a associação de cada 

equipamento ao recurso humano necessário, tendo em conta os tempos de operação. 

Outra questão também interessante seria a criação de equipas de trabalho partindo do 

resultado da análise de sensibilidade e pondo a correr a mesma ferramenta mas para a 

análise de cada uma das equipas. Por outro lado, à análise presentemente desenvolvida 

não foram associados quaisquer custos. Embora os custos estejam sempre 

indiretamente relacionados (e o estudo contribui para a sua minimização), estes podem 

entrar de uma forma mais direta de modo a compreender o impacto desta avaliação, 

não só em termos de tempos e de produção, como em termos de lucro e custos 

provenientes do ciclo de produção. Outro trabalho interessante seria a integração nesta 

ferramenta de outras fases do ciclo de produção, por exemplo, a abertura de caixas e 

canais. Por fim, a ferramenta pode ser adaptada a qualquer tipo de pedreira ornamental 

desde que com as devidas adaptações ao ciclo de operações.  

Em suma, partindo do presente estudo, as hipóteses de trabalhos futuros são inúmeras, 

tanto para melhorias da ferramenta desenvolvida como para melhorar a precisão da 

análise à capacidade extrativa da pedreira Casal Farto nº3.  
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Anexo A  

Este anexo tem como propósito a descrição e definição de Recurso e Reservas 

minerais.  
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A denominação Recursos Geológicos engloba os bens de natureza geológica existentes 

na crusta terrestre, passíveis de aproveitamento e que se concentram em ocorrências 

localizadas, determinadas pelas características geológicas locais. Os recursos 

geológicos podem ser renováveis ou não renováveis, conforme a relação entre 

velocidade de renovação e a sua exploração (Carvalho J. M., Rochas Ornamentais 

Portuguesas - Cluster da Pedra Natural, 2012). 

De acordo com as suas funções os Recursos Geológicos podem ser classificados como 

(Carvalho J. M., Rochas Ornamentais Portuguesas - Cluster da Pedra Natural, 2012): 

• Recursos Minerais (Minerais metálicos e não metálicos); 

• Recursos Minerais Energéticos (Petróleo, carvão, urânio, entre outros); 

• Recursos Hidrogeológicos (Águas subterrâneas e superficiais); 

• Recursos Patrimoniais (pegadas de dinossauros, minas, entre outros). 

Por existir uma forte dependência da produção e distribuição destes recursos foi 

necessário o estabelecimento de regras ajustadas a uma clarificação de conceitos e à 

definição dos direitos e deveres dos intervenientes. Dentro dos tipos de recursos 

existentes, o presente estudo está enquadrado nos recursos minerais sendo então esse 

de seguida descrito. 

Recursos e Reservas Minerais 

A presença de Recursos Minerais numa determinada área geológica é uma mais-valia 

natural dado que estes são indispensáveis na sociedade atual, mas o seu 

aproveitamento está associado à sua potencialidade económica.  

Denomina-se Recurso Mineral a concentração ou ocorrência de qualquer material com 

intrínseco valor económico, pertencente à crusta terrestre, em quantidades e teores de 

concentração que levam a uma eventual exploração economicamente viável.  

A localização das ocorrências, quantidades, teores e características de um Recurso 

Mineral resulta de processos geológicos. Conforme o aumento dos conhecimentos 

geológicos, os Recursos Minerais são divididos segundo as seguintes denominações: 

Inferidos; Indicados; Medidos (Minerália - Minas Geotécnia e Construções, Lda., 2005). 

Um recurso Medido é considerado um recurso com um grau avançado de conhecimento 

geológico (ao contrário do recurso inferido, que se caracteriza por ter um nível de 

conhecimento geológico muito baixo). Assim sendo, conclui-se que a viabilidade 

económica da exploração deste tipo de recurso está dependente da informação 

geológica disponível e do seu grau de confiança. 
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Para a exploração de um recurso ser considerado viável é necessário o aumento do 

conhecimento geológico e a aplicação de parâmetros técnico-económicos transitando a 

Reserva Provada e só depois, para uma avaliação final do projeto sob o ponto de vista 

económico. Apenas as Reservas Provadas podem ser consideradas aptas e 

economicamente viáveis, para aplicação de um projeto. 

De modo a compreender melhor esta classificação de Recursos e Reservas Minerais é 

apresentada a Figura 56. 

Um Recurso em que a exploração é provada como viável, com o aumento do 

conhecimento dos fatores modificadores, é considerado como Reserva. A denominação 

de Reserva pode ser dada apenas a uma parte do Recurso total caso a sua exploração 

em termos técnicos e económicos seja justificável. Um Recurso denomina-se como 

inferido quando a sua estimativa é feita com base em características geológicas sem 

suporte de um trabalho de pesquisa. Por outro lado, quando o recurso está muito 

estudado em termos geológicos e apresenta dados rigorosos, denomina-se Medido. 

Tal como é visível na Figura 56, as reservas podem ser Prováveis ou Provadas. A 

diferença está no grau de conhecimento geológico. Apenas as Reservas Provadas são 

consideradas alvo de estudo para projetos. Em suma, a diferença entre recurso e 

reserva está na viabilidade económica e na aplicação dos fatores técnico-económicos. 

Para um melhor entendimento deste tema, propõe-se a leitura do documento (PERC 

REPORTING STANDARD, 2017).

Figura 56 - Classificação de Recursos e Reservas Minerais. Adaptado de (PERC, 2017) 
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Anexo B  

Este anexo tem como fim a apresentação do Mapa das ocorrências de rochas 

ornamentais em Portugal, retiado da Direcção Geral de Energia e Geologia.  
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Figura 57 - Ocorrências de rochas ornamentais em Portugal. Retirado de (Direção Geral de Energia 
e Geologia, 2016). 
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Anexo C  

Este anexo em como fim apresentar o modelo dos equipamentos disponíveis na 

Pedreira Casal Farto nº3. 
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Sonda 
Perfuradora

Fravizel

Poeiras

Serrote 
de 

Bancada

Dazzini

Fantini 
4 

metros

Fanitini 
5 

metros

Benetti

Máquina de 
Fio 

Diamantado

Fravizel 
100cv

Fravizel 
75cv (x7)

Benetti 
100

Torre de 
Perfuração

4 
Martelos

3 
Martelos

Serrote de 
Esquadrejamento

Fantini 
(x2)

Giratória

CAT 349

DOOSAN 
520

Komatsu 
490

Komatsu 
350

Volvo 
380

Kobelco

Giratória 
com 

martelo

CAT 
329

CAT 
336

Torre de 
Perfuração

4 
Martelos

3 
Martelos

Pá 
Carregadora

Volvo 
220

CAT 
980

CAT 
988

Volvo 
350

Volvo 
250

Komat
su 380

Dumper

Volvo 
A30 (x2)

Cat 735
Volvo 

A40 (x2)

Retroescavadora 
com serrote

JBC 3.4

JBC 3.2

New 
Hollan
d 3.4

Case 
3.4

Figura 58 - Modelos de equipamentos utilizados na pedreira em estudo. 
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Anexo D  

Neste anexo é apresentada a nomenclatura utilizada para identificação dos 

equipamentos. 
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Tabela 36 - Nomenclatura utilizada no desenvolvimento da ferramenta. 

 S1 Serrote de bancada Dazzini 

S2 Serrote de bancada Fantini 4 metros 

S3 Serrote Benetti 

S4 Serrote de bancada Fantini 5 metros 

P1 Sonda Perfuradora Fravizel 

P2 Sonda Perfuradora Poeiras 

F1 Fio diamantado Fravizel 100cv 

F2 Fio diamantado Fravizel 75cv (1) 

F3 Fio diamantado Fravizel 75cv (2) 

F4 Fio diamantado Fravizel 75cv (3) 

F5 Fio diamantado Fravizel 75cv (4) 

F6 Fio diamantado Benetti 100 

F7 Fio diamantado Fravizel 75cv (5) 

F8 Fio diamantado Fravizel 75cv (6) 

F9 Fio diamantado Fravizel 75cv (7) 

T1 Torre de perfuração 4 martelos 

T2 Torre de perfuração 3 martelos 

E1 Serrote esquadrejamento. Fantini 

E2 Serrote esquadrejamento Fantini 

G1 Giratória CAT 349 

G2 Giratória DOOSAN 520 

G3 Giratória Komatsu 490 

G4 Giratória Komatsu 350 

G5 Giratória Volvo 380 

G6 Giratória CAT 329 c/ Martelo 

G7 Giratória CAT336 c/ Martelo 

G8 Giratória KOBELCO 

C1 Pá Carregadora Volvo 220 

C2 Pá Carregadora CAT 980 

C3 Pá Carregadora CAT 988 

C4 Pá Carregadora Volvo 350 

C5 Pá Carregadora Volvo 250 

C6 Pá Carregadora Komatsu 380 

D1 Dumper Volvo A30 (1) 

D5 Dumper Volvo A30 (2) 

D2 Dumper CAT 735 (blocos) 

D3 Dumper Volvo A40 (1) 

D4 Dumper Volvo A40 (2) 

R1 Retro c/serrote JCB 3.4 

R2 Retro c/serrote JCB 3.2 

R3 Retro c/serrote New Holland 3.4 

R4 Retro c/serrote  Case 3.4 


