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Resumo 

Esta dissertação reflete acerca dos dados reais de produção de uma pedreira de granito 

situada no norte de Portugal e sua subsequente análise, recorrendo a estatísticos básicos e a 

Análise de Componentes Principais. 

 

Para isto, efetuou-se, no período entre fevereiro e junho de 2018, a recolha de dados de duas 

décadas de produção mensal (total e discriminada por produto), assim como os valores de custo 

unitário, consumo unitário e custo de cinco consumíveis que se consideraram os mais relevantes 

no ciclo produtivo de dita pedreira, nomeadamente a eletricidade, combustível, explosivo, tela 

transportadora e bit.  

 

Fez-se, primeiramente, o processamento dos dados no qual se procedeu à eliminação de dados 

anómalos (valores nulos) de forma a não interferirem negativamente nos resultados obtidos 

aquando a análise. De seguida, fez-se a análise dos dados recorrendo à Análise de Componentes 

Principais com o objetivo de encontrar correlações entre variáveis, indivíduos e correlações 

variável-indivíduo. 

 

Verifica-se que maior parte das variações dos diferentes indicadores (custo unitário, consumo 

unitário, custo) dependem das variações do mercado, isto é, da oferta e da procura de material 

rochoso à pedreira em estudo, sendo que os consumíveis eletricidade e combustível manifestam 

o efeito da economia de escala. Dos consumíveis tela transportadora e bit não podem ser tiradas 

conclusões com robustez considerável dado que o seu registo não é feito com base no desgaste 

dos mesmos. 

 

Conclui-se que o estudo feito a esta pedreira é útil para constatar algumas relações entre os 

meses do ano e respetivas produções, custos unitários e custos, tendo em conta a oferta e a 

procura. No entanto, alguns valores não encontram justificação plausível, o que sugere que 

estudos mais aprofundados a estes dados podem ser feitos de forma a ter um melhor 

entendimento do funcionamento do ciclo produtivo da pedreira, sua influência nos consumíveis 

e, possivelmente, de pedreiras com perfis geológicos e produtos finais semelhantes.  

 

 

Palavras-chave: Indústria extrativa, pedreiras, inertes, granito, consumíveis  
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Abstract 

This dissertation uses real production data from a granite quarry found in the north of Portugal 

and later analysis with the use of basic statistical indicators and Principal Component Analysis.  

 

To do so, 20 years’ worth of data was gathered between February and June 2018: total 

monthly production and product-specific monthly production as well as unit cost, unit 

consumption and cost values of five of the most relevant consumables in a quarry’s production 

cycle such as electricity, fuel, explosive, belt and bit.  

 

Firstly, the data was processed and the anomalous values (zeros) were eliminated so to 

diminish its negative effects in the results obtained by analysis. The analysis of the processed 

data was performed using Principal Component Analysis with the intent of finding correlations 

between variables, individuals, and variable-individual correlations. 

 

Most of the findings was that the variation of the different indicators (unit cost, unit 

consumption and cost) depend on market fluctuations (supply and demand of the products 

provided by the quarry) given that electricity and fuel display the effect of economy of scale. 

From the consumables belt and bit reliable conclusions cannot be met with enough certainty 

since its log was not written considering its wear but its acquisition when needed. 

 

It can be inferred that the examination of this quarry’s indicators is useful to attain some 

correlations between months of the year and production values as well as its corresponding unit 

consumption and cost values taking into account the supply and demand. However, some values 

have no plausible justification which suggests that further, more thorough research can be done 

in order to have a better grasp of the quarry’s production cycle and its influence on the 

consumables with the ultimate aim being to apply the same methodology to other quarries with 

a similar geological profile and type of end product.  

 

 

Key words: Mining industry, quarry, aggregate, granite,consumable 
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Capítulo 1: Introdução 

 

1.1. – Enquadramento 
 

O papel dos recursos geológicos no progresso da Humanidade sempre foi crucial. Estes têm o 

poder de serem utilizados em variadíssimas aplicações e originarem uma panóplia de produtos 

para todas as indústrias de forma transversal.  

 

Esta dissertação irá atentar ao setor dos agregados e na relação entre o custo unitário, 

consumo unitário e custo de diferentes consumíveis na produção destes. Esta indústria contribui 

em grande parte para a riqueza do país, sendo um dos indicadores mais utilizados e fiáveis 

aquando a aferição da sua estabilidade económica. (Moray, et al., 2005)  

 

De forma a evidenciar um pouco mais acerca do que ocorre aquando a produção de agregados, 

pode-se adotar uma abordagem de gestão formando um esquema de entradas, saídas e 

processos que a descreve duma maneira geral, tal como ilustrado na figura 1.   

 

 
Figura 1 - Entradas, saídas, processos e produtos obtidos numa pedreira de agregados de granito 

(abordagem de gestão) 
Fonte: (Kittipongvises, Chavalparit , & Sutthirat, 2016) 

 

1.1.1. – O setor dos agregados 
 

O setor dos agregados é sem dúvida o mais relevante dentro da indústria extrativa e 

transformadora. A nível mundial, a produção de agregados representa mais de metade (58%) 

de todas as operações mineiras efetuadas. O lucro anual na Europa desta indústria é de 15 mil 

milhões de euros, sendo que a sua produção total na União Europeia (UE) atingiu 2,7 mil milhões 

de toneladas de produto. (Bilim, Çelik, & Kekeç, 2017) 

 

Sendo a produção de agregados uma parte constituinte da esfera da produção de matérias-

primas do setor mineiro, esta inclui, portanto, as operações de perfuração, desmonte, carga, 

transporte, fragmentação (primária, secundária e terciária, de acordo com a necessidade) e 

separação (crivagem). (Bilim, Çelik, & Kekeç, 2017) A figura 2 ilustra as operações unitárias 

constituintes na produção de agregados e respetivos consumíveis presentes em cada operação.  
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Figura 2 - Diagrama de ciclo produtivo de agregados com consumíveis utilizados 

Fonte: adaptado de (Kittipongvises, Chavalparit , & Sutthirat, 2016) 

 
As pedreiras e as minas a céu aberto são os dois métodos mais comuns na extração de material 

rochoso. Tal se deve ao facto de serem de mais simples execução e de apresentarem menos 

riscos e custos associados. (Moray, et al., 2005) 

 

Há então primeiramente a fase de remoção de solo vegetal, seguido de remoção de solo solto, 

de forma a se alcançar o depósito mineral que se situa por debaixo. De seguida, há a fase de 

perfuração, que tem como objetivo criar vazios no maciço rochoso nos quais seja possível a 

introdução do explosivo. Nesta operação podem ser utilizados os seguintes equipamentos: 

máquinas de perfuração tricónicas rotacionais, máquinas de roto-percussão (long hole) e 

máquinas de maior diâmetro (churn drills) para se criar os furos (blast holes) na rocha. Segue-

se a fase de desmonte: este deve ser feito de forma a se obter rocha fragmentada com a 

granulometria o mais próximo possível da pretendida e prevista no diagrama de fogo, de forma 

segura e económica. Em pedreiras de pequena dimensão tal pode ser feito utilizando a 

dinamite, nas de média e grande dimensão, em grande maioria, o ANFO (Ammonium Nitrate 

Fuel-Oil) é utilizado pois é uma alternativa mais económica. Segue-se a fase de carga, na qual 

a rocha desmontada é escavada e carregada em camiões que seguem para a fase de britagem 

(móvel ou fixa). Por último, esta é crivada de forma a determinar as diferentes granulometrias 

resultantes desta operação. (Moray, et al., 2005)   

 

As especificações presentes nas normas existentes e aplicáveis à indústria dos agregados têm 

como objetivo garantir que o produto final que é comercializado cumpre com tais normas de 

forma a que as caraterísticas deste tornem, acima de tudo, segura a sua utilização com um 

grau de fiabilidade elevado. Salienta-se a segurança pois os agregados são, em grande parte, 

utilizados em obras públicas nas quais é crucial ter elevada confiança nas estruturas. Ao cumprir 

as especificações torna-se também possível otimizar os processos envolvidos no seu fabrico. 

  

No caso dos agregados, as caraterísticas gerais que se procura são as seguintes: estes devem 

ser duros e não apresentar fraturas; devem ser livres de químicos absorvidos e películas 

argilosas, assim como doutros materiais de granulometria fina. (Busuyi, 2016) 

 

Outro fator a ter em atenção quando a trabalhar com agregados é o fato de haver mudança 

de algumas caraterísticas da rocha quando fragmentada: embora se saiba as caraterísticas dos 

minerais constituintes ou das rochas presentes num maciço rochoso e respetivo comportamento 

não implica saber o mesmo para os agregados que desses maciços se formam. Como tal, não se 

pode afirmar que se consegue prever o comportamento de qualquer agregado, quando aplicado, 

com base no conhecimento do seu comportamento quando em maciço. (Busuyi, 2016) 
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Esta dissertação aborda o caso de estudo duma pedreira de granito. Como tal, passam-se a 

referir algumas propriedades desta rocha: o granito classifica-se como uma rocha ígnea de grão 

grosseiro composta maioritariamente por quartzo, feldspato potássico e plagióclase como 

minerais principais. A composição mineralógica deste pode ainda conter anfíbolas e micas1.  

 

As durezas na escala de Mohs dos respetivos minerais principais constituintes são: 7 para o 

quartzo2 e 6-6,5 para a plagióclase3 e para o feldspato potássico4. As diferentes colorações 

dependem das diferentes percentagens de cada mineral presente, podendo o granito tomar as 

cores de cinzento claro/branco, cinzento escuro e rosa.  

 

Devido à sua abundância à superfície da Terra, o granito é utilizado em variadíssimas 

aplicações tais como balcões de cozinha, revestimento de edifícios e pavimento5.  

 

1.1.2. – Análise de estrutura de custos na produção de agregados 
 

Numa pedreira de granito, tipicamente tem-se a seguinte distribuição de custos, ilustrada na 

figura 3. 

 

 
Figura 3-Distribuição de custos de principais consumíveis numa pedreira de agregados de granito 

Tal como em todas as atividades, medidas são tomadas de forma a haver redução de custos 

ao mesmo tempo que se melhora o desempenho das diferentes operações unitárias. Para isso 

faz-se o cálculo dos custos e tomam-se estes como um dos parâmetros mais relevantes do ponto 

de vista da gestão da atividade numa exploração de agregados. (Bilim, Çelik, & Kekeç, 2017) 

 

De notar que embora se deva ter em conta não só os custos associados à manutenção das 

operações relativamente aos consumíveis mas também à mão-de-obra e capital, esta 

dissertação apenas atenta aos primeiros referidos. 

 

 
1 https://www.mindat.org/min-48141.html - acedido a 3 de Julho de 2019 
2 http://webmineral.com/data/Quartz.shtml#.XRyDUehKg2w – acedido a 3 de Julho de 2019 
3 http://webmineral.com/data/Plagioclase.shtml#.XRyF1-hKg2w – acedido a 3 de Julho de 2019 
4 https://geology.com/minerals/feldspar.shtml - acedido a 3 de Julho de 2019 
5 https://geology.com/rocks/granite.shtml - acedido a 3 de Julho de 2019 

9372,56

122296,27

154350,86

193874,06

18947,47

Custo médio a 20 anos (€)

Bit

Explosivo

Eletricidade

Combustível

https://www.mindat.org/min-48141.html
http://webmineral.com/data/Quartz.shtml#.XRyDUehKg2w
http://webmineral.com/data/Plagioclase.shtml#.XRyF1-hKg2w
https://geology.com/minerals/feldspar.shtml
https://geology.com/rocks/granite.shtml
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No plano de lavra de cada exploração mineira há mais do que um diagrama de fogo delineado, 

embora todos tenham como objetivo final a produção de rocha fragmentada com a dimensão 

prevista nesse mesmo plano. Como tal, apenas se deve escolher o diagrama a utilizar depois de 

efetuar uma análise de custos. Esta escolha engloba a consideração de todos os custos unitários, 

resultando num custo unitário total que servirá como indicador e fator na tomada de decisões. 

O custo unitário global é então a soma dos custos unitários das operações de perfuração, 

desmonte, carga, transporte e britagem. (Tangchawal, 2006)  

 

A melhor maneira de obter uma minimização dos custos unitários no desmonte com explosivos 

é atentando à combinação das operações, tomando como ponto de partida um grau de 

fragmentação ótimo (figura 4). (Hartman, 1992)  

 

 
Figura 4- Custos unitários nas várias operações em função da dimensão dos fragmentos 

Fonte: (Dinis da Gama & Jimeno, 1993) 

 
Tendo em conta que a produção de agregados é sequencial, isto é, o produto final de uma 

operação unitária (saída) é a entrada da operação unitária seguinte, na minimização de custos 

deve-se considerar sempre o custo unitário total e, como consequência, a economia global de 

todo o processo ao invés de para uma operação apenas já que tal pode comprometer o bom 

funcionamento das operações que lhe seguem. (Bernardo, 2004) 

 

Uma vantagem do setor dos agregados é que a solução mais económica não tem que 

necessariamente comprometer o meio ambiente: pode-se então combinar a minimização de 

custos com a minimização dos impactes ambientais resultantes da exploração mineira. Há uma 

correlação entre a magnitude dos impactes ambientais e os custos das operações de desmonte 

de rocha com explosivos, correlação esta que pode ser observada na figura 5. (Dinis da Gama 

& Jimeno, 1993) 
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Figura 5-Impactes ambientais no desmonte com explosivos em função da dimensão dos fragmentos 

Fonte: (Dinis da Gama & Jimeno, 1993) 

 

Como se pode ver na figura 5, o grau de fragmentação ótimo é atingível, mas facilmente 

ultrapassável, havendo de seguida uma inversão da correlação entre o tamanho máximo de 

fragmentos e o grau de impactes ambientais.  

 

Neste contexto, o consumo específico de explosivo (powder factor) é de importância máxima 

pois permite fazer a contabilização de custos, sendo função do tipo de explosivo utilizado e da 

densidade da rocha ou mineral. Este pode ser calculado pela fórmula ilustrada na figura 6. 

(Nenuwa & Jimoh, 2014) 

 

 
Figura 6-Fórmula de cálculo de consumo específico de explosivo 

Fonte: adaptado de (Nenuwa & Jimoh, 2014) 

 

Com esta fórmula foram então determinados valores de powder factor para diferentes tipos 

de rochas, ilustrados na tabela 1. (Nenuwa & Jimoh, 2014) 

 
Tabela 1 - Powder factor para diferentes tipos de rocha 

Dureza da rocha Powder factor (kg/m3) 

Dura 0,7-0,8 

Média 0,4-0,5 

Mole 0,25-0,35 

Muito mole 0,15-0,25 
Fonte: adaptado de (Nenuwa & Jimoh, 2014) 

 
Embora haja a tentação para a criação de uma abordagem ou plano que seja adequado a todas 

as explorações, tal não é possível. Há diversos fatores a ter em conta, tais como a geologia 

local, dimensão da exploração, equipamento utilizado, tipo de desmonte, etc. (Tangchawal, 

2006) Seria do interesse da otimização que tal fosse possível, mas não sendo, resta a cada 

diretor técnico delinear a abordagem que garante à pedreira ou mina a céu aberto que gere os 

melhores resultados, tanto em desempenho como em redução de custos. 

  

Os conceitos de custo unitário, custo e consumo unitário são cruciais para a compreensão 

desta dissertação. Como tal, passa-se a defini-los: pode-se definir custo unitário como o gasto 

de cada consumível, expresso em euros (€), por uma unidade de peso, neste caso toneladas (t); 

pode-se definir custo como a quantidade monetária associada ao preço de cada consumível, 

expresso em €; finalmente, consumo unitário define-se como o consumo de cada consumível 
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(em unidade de consumo respetiva) por unidade de peso (t). Este não tem uma unidade comum 

a todos os consumíveis em estudo já que estes são quantificados recorrendo a medidas de 

grandeza diferentes tais como kg, kWh, entre outros. Como tal, para fazer as comparações 

referidas mais à frente nesta dissertação recorreu-se ao custo unitário. 

  

1.2. – Objetivos 
 

Esta dissertação tem como objetivos o desenvolvimento de metodologias de análise do 

impacto de consumíveis (aços de perfuração, explosivos, combustível e eletricidade) nos 

sistemas de produção de Inertes, em estabelecimento extrativos de massas minerais como 

suporte da identificação de indicadores de gestão no apoio à tomada de decisão. 

 
Foi escolhido este tema de dissertação para averiguar quais as relações entre os diferentes 

consumíveis inerentes à exploração de um maciço granítico e consequentes variações de acordo 

com a sazonalidade e da oferta e procura.  

 

Escolheu-se uma pedreira de agregados já que estes têm relevância no estado de 

desenvolvimento dum país, isto é, se estão a ser feitos investimentos nas obras públicas ou não. 

Esta dissertação foi efetuada com recurso a dados reais mensais de produção, custo, custo 

unitário e consumo unitário associados ao funcionamento da pedreira da Madalena relativos a 

um período de duas décadas (1990-2010). A escolha desta pedreira teve em vista a realização 

dum estudo de caso, não obstante das especificidades da pedreira selecionada (granito para 

rocha industrial).  

 

Como tal, foram efetuadas várias visitas no âmbito de dissertação em ambiente empresarial, 

de fevereiro a junho de 2018, à pedreira de forma a recolher os dados. Um exemplo dum 

relatório do qual foram retirados os dados pode ser observado no anexo A. A recolha dos dados 

consistiu na transcrição destes, que se encontravam em formato papel, para um documento 

Microsoft Office Excel, no qual foram reproduzidas as tabelas relevantes para a dissertação, 

nomeadamente a tabela de movimento de inertes mensal e o “mapa” de consumos relativos 

mensal (cf. Anexo B).  

 

Tendo em conta que se pretendia aplicar um método estatístico de tratamento de dados 

(Análise de Componentes Principais) a estes dados, selecionaram-se a partir dos dados gerais 

referidos os dados das produções parcelares, produção total e custo unitário dos consumíveis 

escolhidos (bit, explosivo ,eletricidade ,combustível e tela transportadora) para um documento 

Microsoft Office Excel em separado, que será  a matriz de dados de input.  

 

Decidiu-se, ao recorrer à ACP, que seriam feitos dois ensaios. Para o primeiro ensaio, 

considerou-se a matriz de dados que foi obtida após o tratamento dos dados originais 

(explicitado no capítulo 3.1.). Foi feito o primeiro ensaio e conclusões foram retiradas. Para o 

segundo ensaio, decidiu-se retirar as variáveis e/ou indivíduos que tinham associados a si muitos 

valores nulos, como por exemplo a variável de custo unitário de tela transportadora que apenas 

tem valores não nulos a partir do ano de 2003. Foi feito o segundo ensaio e conclusões foram 

retiradas. Foi ainda feita uma análise mensal, anual e a 21 anos de todos os indicadores 

referidos.  

 

Pretende-se assim, com esta dissertação, identificar variáveis de gestão que possibilitem uma 

ligação entre os atos de engenharia e as tomadas de decisão no âmbito da gestão de forma a 

verificar a viabilidade da adoção desta abordagem.  A eventual extrapolação das conclusões 

implica a sua adaptação a diferentes tipologias de estabelecimentos extrativos de massas 

minerais (pedreiras) nomeadamente as pedreiras de rochas ornamentais. 
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1.3. – Enquadramento Legal 
 

De forma a se poder fazer um enquadramento legal, apresenta-se uma pequena introdução 

do caso de estudo abordado nesta dissertação: este reflete sobre a pedreira da Quinta do 

Moinho nº2, mais conhecida por pedreira da Madalena, localizada no concelho de Canidelo, Vila 

Nova de Gaia6.  

 

Esta foi explorada pela Sociedade Lusitana de Obras e Empreitadas, Lda. (SOLUSEL) e teve 

exploração de agregados de granito, maioritariamente, assim como de material de maiores 

dimensões, tal como rachão britado e enrocamento. Atualmente serve como aterro de resíduos 

inertes.  

 

No entanto, nos seus anos de atividade como pedreira de agregados, todos os procedimentos 

legais inerentes à sua exploração foram seguidos, fazendo o mesmo para a sua atividade como 

aterro de resíduos inertes. 

O recurso geológico em estudo nesta dissertação classifica-se como uma massa mineral de 

acordo com a Lei nº 54/2015, de 22 de junho, sendo que esta estabelece as bases do regime 

jurídico da revelação e do aproveitamento dos recursos geológicos existentes no território 

nacional, incluindo os localizados no espaço marítimo nacional. 

 

A SOLUSEL cumpre com os seguintes Decretos-Lei: 

 

▪ nº 183/2009 de 10 de agosto que estabelece o regime jurídico da deposição de 

resíduos em aterro, as características técnicas e os requisitos a observar na conceção, 

licenciamento, construção, exploração, encerramento e pós-encerramento de 

aterros; 

 

▪ nº 340/2007 de 12 de outubro, também conhecido como «Lei das Pedreiras». Este vem 

alterar o Decreto-Lei nº 270/2001, de 6 de outubro; 

 

▪ nº 270/2001 de 6 de outubro que aprova o regime jurídico da pesquisa e exploração 

de massas minerais-pedreiras. 

 

A pedreira possui ainda o Alvará de licença nº 6945.  

 

Em termos de normas específicas utilizadas para a produção dos diferentes produtos 

disponibilizados pela pedreira da Madalena, a tabela 2, feita de acordo com os produtos 

fornecidos pela SOLUSEL em 2010, fornece mais informação acerca das normas europeias que 

os regulam. (Fernandes, s.d.)  

Tabela 2-Alguns produtos da SOLUSEL com respetiva classificação e norma europeia  

Produto (mm) Classificação 
Norma 

reguladora 

Tout-Venant 0/8 Misturas betuminosas NP EN 13043 

Tout-Venant 
0/22 

Bases e sub-bases de 
pavimentos 

NP EN 13242 

 
6 http://www.solusel.pai.pt/ - acedido a 6 de Setembro de 2019 

http://www.solusel.pai.pt/
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Tout-Venant 
0/32 

Tout-Venant 0-
40 

Gravilha 5/6 
Betão e não ligados NP EN 12620 

Misturas betuminosas NP EN 13043 

Gravilha 16/22 Betão NP EN 12620 

Brita 32/50 
(balastro) 

Não ligados NP EN 13242 

Balastro NP EN 13450 

Rachão 0/300 Camadas drenantes 
para bases de 
pavimentos 

EN 13383-1 

(isento de 
marcação CE) Enrocamento 

Fonte: (Fernandes, s.d.) 

De forma a estar de acordo com os requisitos explicitados nos Decretos-Lei referidos, a 

SOLUSEL tem estabelecidos procedimentos de monitorização, tais como o controlo por vídeo e 

báscula na zona de receção dos resíduos. Há um acompanhamento da qualidade das águas 

lixiviantes e subterrâneas, assim como do nível hidrostático da água com recurso a piezómetros. 

Foi emitida à SOLUSEL a licença de exploração do aterro, pelo Instituto dos Resíduos, em 

outubro de 2005. (Fernandes, 2011) 

 

Em termos de certificação, embora não seja um requisito legal, é algo de que a SOLUSEL toma 

partido: desde julho de 2007 que a SOLUSEL tem o seu sistema de Gestão da Qualidade 

certificado pela APCER (Associação Portuguesa de Certificação), segundo o referencial 

normativo ISO 9001:2008, no âmbito da Produção de Agregados Britados e Exploração de Aterro 

de Resíduos Inertes. (Fernandes, 2011)  

 

A pedreira da Madalena beneficia ainda da marcação CE nos seus agregados, atribuída pela 

APCER, que segue a Diretiva de Produtos de Construção da Comissão Europeia. (Fernandes, 

2011) 

 

 

1.4. – Fundamentos teóricos 

Neste subcapítulo, pretende-se dar a conhecer alguns fundamentos teóricos relativos aos 

consumíveis abordados nesta dissertação: bit, combustível, explosivo, eletricidade e tela 

transportadora. 

Na indústria mineira, o consumo de combustível e de eletricidade são os de maior 

importância, tanto em termos monetários como em termos de quantidade, dado que o ciclo 

produtivo obviamente depende destes em grande parte para a utilização dos variados 

equipamentos e execução das diferentes operações unitárias nele contidas. Ambos têm 

tendência a aumentar, tanto em volume como em valor. (Cheskidov, Kortelev, Aleksandrov, & 

Il’bul’din, 2004) 

 

1.4.1. – Perfuração e desmonte 
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Nas operações de perfuração e desmonte, há gasto de aços de perfuração (bit) e explosivo 

respetivamente. 

 
Para a operação de perfuração, a variação do custo unitário desta é influenciada por vários 

parâmetros, sendo um deles a profundidade do furo. O custo unitário da operação de perfuração 

aumenta então com o aumento da profundidade do furo já que o equipamento tem que fazer 

‘mais esforço’ para perfurar a rocha à medida que a profundidade aumenta, consumindo mais 

bit e combustível. (Bilim, Çelik, & Kekeç, 2017) 

 

Outro parâmetro relevante na operação de perfuração é o diâmetro do furo: com o aumento 

do diâmetro do furo há uma redução do custo unitário da operação de perfuração, tal como se 

verifica redução de custo unitário da operação de desmonte com o aumento do diâmetro do 

furo. Uma das principais razões para tal é o aumento de produção que se verifica com o 

aumento do diâmetro. Verifica-se também um aumento da distância entre furos proporcional 

ao aumento do diâmetro. Pode-se então concluir que o parâmetro distância entre furos é 

afetado pela variação do diâmetro dos furos, afetando consequentemente os custos unitários 

tanto da operação de perfuração como de desmonte. (Bilim, Çelik, & Kekeç, 2017) 

 
Numa pedreira típica de média dimensão, um desmonte gera entre 20 000 e 40 000 toneladas 

de rocha fraturada, sendo que 30 a 40% do custo energético total anual deve-se a explosivos. 

(Moray, et al., 2005) 

 
Define-se explosivo como um composto ou mistura de compostos químicos que pode ser 

iniciado por calor, impacto, fricção ou choque, decompondo-se rapidamente através da 

libertação de quantidades significativas de calor e gás. (Hartman, 1992) 

 
Nos últimos anos, o explosivo de escolha era o ANFO (mistura de 96% de nitrato de amónio e 

4% de gasolina) (Busuyi, 2016), que no entretanto caiu em desuso, e emulsões. Atualmente, 

emulsões são utilizadas em contexto mineiro. 

  
Em termos de detonadores, há maior benefício na utilização de detonadores eletrónicos ao 

invés dos não-elétricos nas frentes de desmonte, mesmo sem ser feita a otimização do diagrama 

de fogo. Tal conclusão foi retirada dum estudo feito numa pedreira na Pensilvânia (EUA) em 

1999. (Moray, et al., 2005)  

 
O explosivo é o principal consumível que intervém na fase de desmonte e as suas diferentes 

caraterísticas irão determinar o grau de fragmentação obtido no maciço rochoso, assim como 

o consumo energético das operações subsequentes. (Cardoso, 2015) 

 

A sequencialidade inerente a todas as operações realizadas nas pedreiras implica que 

qualquer alteração que se verifique nas primeiras operações unitárias, leia-se perfuração e 

desmonte, irá ter repercussões mais à frente. Como tal, o objetivo final é a determinação do 

valor de carga específica que irá minimizar os custos totais unitários das operações na pedreira, 

assegurando o desempenho do processo de desmonte da forma mais económica possível. (Tosun 

& Konak, 2014) A carga específica define-se como a quantidade de explosivo necessária para 

fragmentar 1 metro cúbico ou 1 tonelada de rocha. (Bilim, Çelik, & Kekeç, 2017) No âmbito 

desta dissertação, o valor da carga específica média para o granito é de 0,29 kg/m3. (Akande 

& Lawal, 2013)  

 
Tosun e Konak realizaram, em 2014, uma série de testes de desmonte com o objetivo de 

testar a influência da carga específica no custo das diferentes operações unitárias na pedreira. 

Foram consideradas como variáveis dependentes: a capacidade da máquina de perfuração, na 

operação de perfuração (horsepower); quantidade de combustível consumido pelo camião (haul 
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truck), na operação de carga; consumo de energia dos britadores, na operação de britagem e 

capacidade hidráulica, na operação de britagem. Os resultados obtidos foram expressos no 

gráfico da figura 7. (Tosun & Konak, 2014) 

 

 
Figura 7-Relação entre valor de carga específica e custo de consumíveis 

Fonte: (Tosun & Konak, 2014) 

Deste estudo, Tosun e Konak concluíram então que com o aumento da carga específica há um 

aumento dos custos na etapa de perfuração. Concluíram ainda que com o aumento do valor de 

carga específica, há um aumento da força compressiva uniaxial exercida pelo britador sobre as 

partículas fragmentadas. As conclusões a que Tosun e Konak chegaram vieram corroborar as já 

obtidas por Eloranta, em 1995. (Tosun & Konak, 2014) 

 
Pode-se ainda concluir que a quantidade de material resultante da operação de desmonte é 

função do valor da carga específica. (Akande & Lawal, 2013) 

 

É de notar que os custos unitários na operação de desmonte sofrem variações ao longo do 

ano, mesmo utilizando o mesmo diagrama de fogo na sua frente, facto que pode ser explicado 

pela inerente natureza heterogénea do material rochoso. (Bilim, Çelik, & Kekeç, 2017) 

 

A densidade do maciço rochoso também interfere com a eficiência da operação de desmonte, 

já que condiciona a transferência de energia explosiva e, consequentemente, a quantidade de 

material resultante da operação de desmonte e seu custo. (Akande & Lawal, 2013) 

 

Em relação à competência das rochas, pode-se dizer que com o aumento da competência há 

necessidade duma malha mais apertada com diâmetros de furo menores e cargas específicas 

mais elevadas de forma a haver fragmentação eficaz do material rochoso. (Cardoso, 2015) 

 

Todos os esforços na pedreira devem tender para a otimização da perfuração e desmonte. 

Algumas das medidas que podem ser tomadas de modo a maximizar estas operações, isto é, 

aprimorar a dimensão da rocha fraturada obtida, são: aumentar o diâmetro do furo, usar 

cápsulas detonadoras (stemming plugs) nos furos, aumentar a profundidade da sub-furação e 

utilizar tecnologias de imagem 3D para criar novos diagramas de fogo. (Moray, et al., 2005) 

 

1.4.2. – Movimentação 
 
 

O combustível é tipicamente utilizado nas operações de perfuração (por via de carro de 

perfuração), desmonte (por via de escavadora), carga e transporte (por via de pá carregadora 

e camião), contabilizando 15 a 35% dos custos fixos numa pedreira. (Moray, et al., 2005). No 

entanto, o maior gasto deste consumível dá-se na operação de transporte, nomeadamente do 
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material fragmentado desde a frente de desmonte até à instalação de britagem. (Cheskidov, 

Kortelev, Aleksandrov, & Il’bul’din, 2004) (Kittipongvises, Chavalparit , & Sutthirat, 2016)    

 

Sabe-se que combustível é um conceito que engloba variados produtos, tais como gasóleo, 

gasolina, etc. Nesta dissertação toma-se como sinónimo de combustível o gasóleo, dado ser 

esse o produto consumido na pedreira da Madalena. A figura 8 ilustra algumas estimativas 

relativas a diferentes tipos de combustível. Como se pode ver, o gasóleo (diesel oil) contém 

cerca de 9,7 kWh/L de energia, enquanto que a gasolina (heavy fuel oil) contém 12 kWh/L de 

energia. (Bleiwas, 2011) 

 

 
Figura 8 – Estimativas de energia e gamas de eficiência para diferentes combustíveis 

Fonte: adaptado de (Bleiwas, 2011) 

 
De forma a analisar e comparar os diferentes consumos de combustível a nível anual e aferir 

acerca dos mesmos, pretendia-se padronizar o consumo deste. No entanto, provou-se ser 

impossível devido ao facto de os dados reais de consumo de combustível dependerem de vários 

fatores inerentes a cada equipamento, como por exemplo a potência, a capacidade do balde e 

o tempo de utilização (Cheskidov, Kortelev, Aleksandrov, & Il’bul’din, 2004), sabendo-se que 

ao longo das duas décadas em análise foram efetuadas várias substituições de equipamento.  

Pode-se, no entanto, constatar que, aplicando as metodologias do State Building Department 

of Russian Federation para o cálculo de taxas individuais de consumo de combustível, isto é, 

para um modelo específico de equipamento que o maior consumo de combustível se verifica 

quando os equipamentos realizam as tarefas de maior grau de dificuldade técnica, como por 

exemplo o uso simultâneo de pá carregadora e escavadora e a perfuração de furos (boreholes) 

com recurso a carros de perfuração, já que requerem maior potência do motor. (Cheskidov, 

Kortelev, Aleksandrov, & Il’bul’din, 2004) 

 
Dado que o gasto deste consumível é incontornável para o funcionamento das operações 

mineiras, deve-se procurar um consumo eficaz do combustível que pode ser feito, por exemplo, 

efetuando a devida manutenção dos equipamentos, assim como a sua inspeção quando em 

funcionamento, de forma a reduzir os custos operatórios ao mesmo tempo que se obtém os 

resultados pretendidos.  

 

Uma hipótese a considerar para a redução do custo com combustível é o transporte de 

entregas exteriores à pedreira por via ferroviária se a pedreira tiver acesso a linhas de ferro na 

sua proximidade já que este meio de transporte é geralmente mais económico comparado com 

a utilização de camiões de transporte. Tal premissa vê-se verdadeira se a quantidade de 

agregado a ser transportado exceder aproximadamente as 20 000 toneladas ou se tiver que ser 

transportado para um local de distância superior a cerca de 73 quilómetros. (Moray, et al., 

2005) 

 

Em termos de capacidade de perfuração da máquina de perfuração, pode-se dizer que esta 

varia de acordo com os valores de carga específica escolhidos: com o aumento do número de 

furos, há o aumento do consumo de combustível e a diminuição da dimensão das partículas 

formadas. (Tosun & Konak, 2014) 
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Voltando ao princípio que lidera as operações mineiras, a sequencialidade, atente-se aos 

parâmetros que definem o desempenho da operação de carga: fill factor7 da pá carregadora, 

tempo de ciclo e consumo de combustível. Por exemplo, será necessário mais esforço a ser 

efetuado pelo equipamento se for efetuada a carga duma pilha de material desmontado 

constituída por material de calibres muito grosseiros já que irá haver mais espaços vazios na pá 

e tal irá provocar uma diminuição do aproveitamento da capacidade de carga da pá pois não 

está a ser usada de uma maneira completamente produtiva. Pode ainda mais facilmente ocorrer 

a queda de blocos da pá pois a escavação destes promove o seu movimento de maneira 

aleatória. Tudo isto leva a que o tempo de ciclo desta operação aumente, o que causa um maior 

consumo de combustível e perdas de tempo na execução desta operação. (Tosun & Konak, 2014) 

 

1.4.3. – Processamento 
 

Na bibliografia por norma é considerado o consumível energia ao invés do consumível 

eletricidade. Energia pode ser obtida por variados meios, tais como combustível, eletricidade, 

entre outros. As fontes de energia mais utilizadas na indústria extrativa e transformadora são 

a eletricidade, a gasolina, o gasóleo e o gás natural. (Van der Byl, 1998) 

 
Sabe-se que, por norma, as operações de carga e transporte são efetuadas com recurso a 

equipamento movido a gasóleo, enquanto que a operação de processamento, mais 

especificamente a britagem, é efetuada com equipamento alimentado por eletricidade. 

 

A energia necessária para transformar o material rochoso resultante da operação de desmonte 

em pilhas de agregados é inversamente proporcional à quantidade de novas áreas de superfície 

que são criadas aquando este processo. Uma infeliz consequência de tal é haver uma grande 

percentagem de energia consumida na produção de finos de uso não-comercial ao invés de ser 

aplicada na produção de agregados. (Busuyi, 2016) 

 
Sabe-se que mais de 90% da energia externa necessária para desempenhar as diversas tarefas 

mineiras encontra-se sob a forma de eletricidade (Bleiwas, 2011), eletricidade esta que é 

utilizada para o funcionamento de bombas, iluminação, telas transportadoras e britadores (a 

operação de britagem consome maior parte destes 90%).  

 

Na figura 9 pode-se observar a distribuição típica de custos dos diferentes tipos de energia 

numa pedreira. (Moray, et al., 2005) 

 
Figura 9 – Distribuição de custos de diferentes tipos de energia numa pedreira 

Fonte: adaptado de (Moray, et al., 2005) 

 

 
7 Percentagem de volume disponível num balde ou pá carregadora que é de facto usado. (Fonte: 
http://www.catallday.com/articles/challenges/worksite-productivity/bucket-fill-factors - acedido a 6 de Setembro de 
2019) 

http://www.catallday.com/articles/challenges/worksite-productivity/bucket-fill-factors
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Para se ter uma melhor noção do consumo de eletricidade no setor dos agregados de origem 

ígnea, atente-se à tabela 3. Esta ilustra não só a quantidade de energia consumida, mas o preço 

respetivo e ainda a quantas toneladas de produção corresponde o consumo registado. (Van der 

Byl, 1998) 

 

Tabela 3- Indicadores de produção para o setor de agregados de granito 

Setor 

Custo total 
anual 

estimado de 
eletricidade 
(milhões de 
libras/ano) 

Produção 
total em 

1995 
(milhões de 

t) 

Gasto total 
anual de 

eletricidade 
(MWh/ano) 

Consumo 
específico 
médio de 

eletricidade 
(kWh/t) 

Agregados de 
origem ígnea 

15,3 49,5 763 000 15,4 

 
   Fonte: adaptado de (Van der Byl, 1998) 
 

Atentando na energia elétrica, a figura 10 detalha a distribuição de energia elétrica numa 

instalação de britagem. Como se pode ver, os britadores são os maiores consumidores da 

energia elétrica na instalação de britagem. (Moray, et al., 2005) 

 
Figura 10 - Distribuição de energia elétrica numa instalação de britagem 
Fonte: adaptado de (Moray, et al., 2005) 

 

A maior parte das explorações de maior dimensão demonstram sofrer o efeito da economia 

de escala. Com isto, espera-se que estas tenham um valor de consumo específico de 

eletricidade mais baixo que o das pedreiras de menor dimensão. (Van der Byl, 1998) 

 
Tal como nos consumíveis anteriormente falados, tentou-se quantificar os valores de consumo 

de energia elétrica. Foi efetuado o seguinte teste: material com diferentes dimensões, isto é, 

pilhas obtidas como resultado da operação de desmonte, foi passado por um britador, do qual 

se concluiu que os consumos do britador estão relacionados com os rácios de britagem destes. 

(Tosun & Konak, 2014)   

 
Os principais fatores que afetam o consumo de eletricidade na operação de britagem são: o 

teor e mineralogia do minério; a dimensão do material que serve de alimentação ao britador e 

as caraterísticas da operação de britagem, tais como o índice de trabalho de Bond (Work Index 

-Wi), ilustrado na figura 11. (Cardoso, 2015) 

                     
O índice de trabalho de Bond define-se como a quantidade de trabalho necessário para reduzir 

a unidade de massa (tonelada curta=907 kg) de um material considerado, desde o seu tamanho 

inicial, teoricamente infinito, até um produto com um Φ80 de 100 µm. (Cardoso, 2015) 
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Figura 11- Equação de trabalho de Bond 

Fonte: (Cardoso, 2015) 

 
Tosun e Konak (2014) constataram também que à medida que o valor da carga específica 

aumenta, há um aumento da formação de micro fraturas no material rochoso como resultado 

do desmonte, o que leva a uma diminuição do consumo de eletricidade pelos britadores.  

 

Na etapa de fragmentação, a granulação é a etapa que consome mais energia dado que a 

mudança entre a dimensão das partículas de entrada e a dimensão das partículas de saída nesta 

é geralmente muito maior que na britagem. (Korman, Bedekovic, Kujundzic, & Kuhinek, 2014) 

 

A esta operação do ciclo mineiro estão afetas, tal como todas as outras já mencionadas, 

ineficiências. As que influenciam o consumo de eletricidade no britador podem ocorrer por 

várias razões, uma delas sendo a utilização do equipamento a níveis mais baixos que os que lhe 

proporcionariam uma eficiência ótima: tal pode ocorrer como consequência da ocorrência de 

problemas técnicos, de mão-de-obra e/ou por condições económicas. (Bleiwas, 2011) 

 
Algumas ideias de potenciais melhorias na eficiência do britador são: pôr a funcionar o 

britador a capacidade total ou perto de capacidade total em regime permanente; dar uso a 

motores específicos eficientes - as poupanças podem situar-se entre os 5 e os 15% dos custos 

existentes; se possível, obter a maior redução de dimensão possível logo na operação de 

britagem; na granulação e moagem, usar equipamentos que permitam obter a dimensão de 

material pretendida com uma passagem, minimizando ou eliminando a recirculação de material 

no circuito; desligar o equipamento quando não está a ser usado. (Moray, et al., 2005) 

 
Dentro da instalação de britagem, maior parte do transporte do material rochoso é feito por 

meio de telas transportadoras elétricas. Estas podem contabilizar desde 20 a 30% do uso de 

eletricidade em toda a instalação, executando funções como levantar rocha, acelerar o seu 

movimento e ultrapassar atritos existentes associados. O consumo depende então de fatores 

tais como o seu comprimento, a velocidade, a capacidade de tonelagem e a inclinação da tela. 

(Moray, et al., 2005) 

 

A figura 12 ilustra os diferentes atritos que a tela transportadora tem que ultrapassar e 

respetivas percentagens, assim como a eletricidade restante que é utilizada para movimentar 

o material rochoso. (Bleiwas, 2011) 

 

Há medidas que podem ser adotadas de forma a melhorar a eficiência da operação de 

transporte por tela transportadora, tais como fazer a manutenção regular destas e lubrificar o 

sistema de telas de forma a reduzir a magnitude das perdas por atrito. (Moray, et al., 2005) 
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Figura 12- Atritos no movimento de tela transportadora e respetivo consumo de eletricidade 

Fonte: (Moray, et al., 2005) 

 

As bombas são utilizadas para diversas aplicações incluindo a bombagem de água da «praça 

da pedreira» (quando necessário), lavagem de pedra, lavagem de camiões e supressão de 

poeiras. A  utilização de bombas nas pedreiras pode ter valores entre os 12 a 25% do consumo 

energético total. No sentido de melhorar a eficiência desta operação auxiliar, podem-se adotar 

as seguintes medidas: operar as bombas no seu ponto de eficiência máxima (BEP-Best Efficiency 

Point), fazendo a conjugação do fluxo necessário a dragar com uma ponta e uma bomba 

devidamente dimensionada; reduzir a magnitude das perdas do sistema usando canos lisos com 

grandes diâmetros, diminuindo o uso de troços curvos e pontos de perda de pressão; aplicar um 

revestimento de polímero liso no interior das superfícies de bombagem. (Moray, et al., 2005) 
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Capítulo 2: Estudo caso da pedreira 

 

2.1. - Enquadramento Geral 
 

De forma a contextualizar esta dissertação, segue-se um breve enquadramento que mostra o 

ponto da situação do sector dos agregados atualmente. 

 

Pode-se verificar, no anexo C, que a nível nacional, em 2016, existiam cerca de 250 centros 

produtores de rocha industrial, sendo 62 destes de granito. Pode-se ainda constatar que existem 

também 60 centros produtores de rocha industrial na região Norte de Portugal, dos quais 40 se 

dedicam à produção de granito, o que representa aproximadamente 70% do total da região.8 

 
 Segundo a DGEG (Direção Geral de Energia e Geologia), no ano de 2010, a produção de 

agregados em todo o país foi de 69 578 332 t, sendo que 21998945 t foram produção de granito, 

aproximadamente 32% da produção total.9 

 
A pedreira cujos dados são objeto de estudo nesta dissertação denomina-se pedreira da Quinta 

do Moinho nº 2 ou, como é comumente designada, pedreira da Madalena. Situa-se na freguesia 

de Canidelo, na cidade de Vila Nova de Gaia, região Norte de Portugal Continental (figura 13), 

mais especificamente na rua da Quinta dos Moinhos (figura 14). Esta tem uma área e 

profundidade consideráveis que se observa com clareza na figura 15. (Guedes, s.d.) 

 

 
Figura 13- Mapa de Portugal Continental-localização da 

pedreira em estudo 
Fonte: Google Maps10 

 
Figura 14-Localização da pedreira da Madalena-

Canidelo, Vila Nova de Gaia 
Fonte: Laboratório Nacional de Energia e Geologia 11 

(LNEG) 

 

 
8 http://www.dgeg.gov.pt// (Minas e Pedreiras -> Estatística de Minas e Pedreiras -> Produção Anual ->Produção de 

agregados) – acedido a 6 de Setembro de 2019 
9 http://www.dgeg.gov.pt// (Minas e Pedreiras -> Estatística de Minas e Pedreiras -> Centros de produção ->Rocha 

Industrial) – acedido a 6 de Setembro de 2019 
10 https://www.google.pt/maps/place/Pedreira+da+Madalena/@41.1289365,-

9.7726775,8z/data=!4m8!1m2!2m1!1ssolusel!3m4!1s0xd2465499fd7c25b:0x46c0cee6f1d669b8!8m2!3d41.1231081!4d-
8.6408059 – acedido a 6 de Setembro de 2019 
11 http://geoportal.lneg.pt/geoportal/mapas/index.html (Motor de busca: quinta do moinho 4400 Canidelo) – 

acedido a 6 de Setembro de 2019 

http://www.dgeg.gov.pt/
http://www.dgeg.gov.pt/
https://www.google.pt/maps/place/Pedreira+da+Madalena/@41.1289365,-9.7726775,8z/data=!4m8!1m2!2m1!1ssolusel!3m4!1s0xd2465499fd7c25b:0x46c0cee6f1d669b8!8m2!3d41.1231081!4d-8.6408059
https://www.google.pt/maps/place/Pedreira+da+Madalena/@41.1289365,-9.7726775,8z/data=!4m8!1m2!2m1!1ssolusel!3m4!1s0xd2465499fd7c25b:0x46c0cee6f1d669b8!8m2!3d41.1231081!4d-8.6408059
https://www.google.pt/maps/place/Pedreira+da+Madalena/@41.1289365,-9.7726775,8z/data=!4m8!1m2!2m1!1ssolusel!3m4!1s0xd2465499fd7c25b:0x46c0cee6f1d669b8!8m2!3d41.1231081!4d-8.6408059
http://geoportal.lneg.pt/geoportal/mapas/index.html
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Figura 15 - Imagem satélite da pedreira em estudo 

Fonte: Google Maps12 

 

Do ponto de vista comercial, existem duas abordagens possíveis de pedreiras: comerciais, isto 

é, aquelas cujo lucro depende do mercado e pedreiras «de obra», que têm produção regular. 

A SOLUSEL opera nos dois regimes, ou seja, tanto fornece material para obras públicas como 

para obras particulares. 

 

2.2. – Enquadramento Histórico 
 

Neste subcapítulo, pretende-se direcionar a atenção do leitor para o contexto histórico da 

pedreira, nomeadamente para algumas datas-chave que permitirão ter uma melhor 

compreensão do funcionamento da pedreira. 

 
A sua fundação ocorreu em novembro de 1950 e o seu início deu-se em 197113, com a 

montagem duma instalação experimental, nomeadamente duma tremonha de betão. O 

propósito inicial da pedreira foi servir como fornecedor de balastro para os Caminhos de Ferro 

Portugueses (atual Comboios de Portugal, E.P.E.) num contrato de longa duração, 

maioritariamente em regime permanente. 

Seguiu-se o licenciamento da mesma no ano de 1972, tendo sido o começo dos trabalhos 

propriamente ditos dado em 1973 com a montagem da instalação de britagem definitiva, 

projeto este que foi suportado pela Sociedade de Empreitadas e Obras Públicas (SEOP), atual 

SOLUSEL. 

 
Em 1981 foi terminada a primeira fase da exploração de balastro. 

 
Seis anos mais tarde, no ano de 1987, com a entrada de Portugal na UE há uma injeção de 

fundos, parte dos quais são direcionados para a construção de obras públicas, o que originou 

um aumento significativo da procura dos produtos oferecidos pela SEOP. 

 

Segue-se, em 1989, a montagem da segunda linha de britagem, ou seja, a implementação de 

mais um túnel e respetivo sistema de alimentação. 

 

Em janeiro de 1994 dá-se a transferência da exploração da SEOP para a SOLUSEL. 

 
12 https://www.google.pt/maps/search/solusel/@41.1201499,-8.6434328,1083m/data=!3m1!1e3 – acedido a 6 de 

Setembro de 2019  
13 http://www.solusel.pai.pt/ - acedido a 6 de Setembro de 2019 

https://www.google.pt/maps/search/solusel/@41.1201499,-8.6434328,1083m/data=!3m1!1e3
http://www.solusel.pai.pt/
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Alguns anos mais tarde, em setembro de 1996, a pedreira da Madalena passa a operar em 

regime parcial como aterro de resíduos inertes, sendo esta última etapa já parte constituinte 

do PARP (Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística) definido para a pedreira14.  

 
Finalmente, em 2013, a SOLUSEL decide dar término à atividade de exploração que ainda 

existia na pedreira da Madalena e continua a atividade de aterro, agora em regime total. 

 
Ao longo dos anos de funcionamento da pedreira da Madalena, esta forneceu as seguintes 

obras públicas: a renovação da Linha do Norte, de 2008 a 2011; a ligação ferroviária ao Porto 

de Aveiro, de 2007 a 2009; o rebaixamento da Linha do Norte na cidade de Espinho, em 2008; 

a renovação da estação de Campanhã, em 1999; a ponte ferroviária de São João, de 1991 a 

1994; o centro comercial Arrábida Shopping, em 1996; a autoestrada A29, em 1995 e em 2004; 

o molhe sul da Barra do Douro, de 2006 a 2009; a Marina de Gaia, em 2012; a ampliação do 

aeroporto Francisco Sá Carneiro, em 1990; o Complexo Oficinal de Guifões, em 1992; o 

terrapleno do terminal de contentores da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana 

do Castelo, em 1999 e a  Via de Cintura Interna do Porto (VCI) nos anos 1994,1997,2002 e 2007. 

(Fernandes, 2011) (Guedes, s.d.) 

 

2.3. - Enquadramento Geológico 
 

A pedreira da Madalena insere-se no maciço granítico denominado maciço de Lavadores 

(Pereira, Miranda, & Leite, 2000). Os granitos presentes na pedreira (granitos biotíticos -figura 

16), também designados como granitos do tipo Gerês, têm inexistente deformação dúctil, 

propriedade tal que os torna bons materiais de uso industrial, sendo utilizados para este 

propósito com frequência (Pereira, Miranda, & Leite, 2000). Reconhecem-se haver duas 

colorações de granito presentes na pedreira: granito rosa e granito cinza, sendo este último o 

tipo de granito predominante. (Guedes, 2000) 

 

A composição mineralógica dos granitos presentes na pedreira da Madalena é: quartzo, 

plagióclase, feldspato potássico e biotite verde, como minerais principais e magnetite, apatite 

e zircão como minerais secundários, entre outros (Pereira, Miranda, & Leite, 2000). 

 

Os encraves existentes, embora não referenciados na carta geológica respetiva, conferem a 

este granito uma resistência mecânica elevada. O facto de originalmente este granito não 

possuir vazios, poros ou fissuras contribui também para a sua força estrutural. (Guedes, 2000) 

(Pereira, Miranda, & Leite, 2000) 

 

Os granitos do maciço de Lavadores surgiram após o desenvolvimento da 3ª fase da 

deformação Varisca: durante esta orogenia, foi reativada uma zona de cisalhamento 

intracontinental, havendo um colapso que induziu mecanismos de distensão. Estes mecanismos, 

por sua vez, facilitaram a ascensão e implantação deste maciço. (Pereira, Miranda, & Leite, 

2000) 

 

Na orogenia Alpina, há um retomar das falhas que foram formadas antes e depois da instalação 

deste granito. Em simultâneo, houve uma fase de deformação frágil que, compatibilizando a 

tensão máxima próximo da direção Norte-Sul (N-S) e a compressão do movimento transcorrente 

dextro, gera o seu próprio sistema de fraturas frágeis, passando a afetar o granito de Lavadores. 

Destas circunstâncias, surge um corredor de fraturas paralelas de direção N-S e Nor-nordeste-

Sul-sudoeste (NNE-SSW) na área da exploração que irá condicionar o desmonte e facilitar a 

circulação hídrica. (Pereira, Miranda, & Leite, 2000) 

 
14 http://www.solusel.pai.pt/ - acedido a 6 de Setembro de 2019 

http://www.solusel.pai.pt/
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Figura 16-Mapa da zona da pedreira sobreposto com Carta Geológica de Portugal 1:1000000 

Fonte: LNEG15 

 

A falha da Madalena, situada a cerca de 250 m Oeste da pedreira é a maior falha verificada 

localmente. (Pereira, Miranda, & Leite, 2000) 

 

Existe um outro sistema de fraturas, de direção Nordeste-Sudoeste (NE-SW), sendo que 

algumas destas têm enchimento filoniano, ocorrendo ainda brechificação considerável. Neste 

sistema o espaçamento entre fraturas é maior, embora não seja possível a materialização de 

zonas de falha propriamente ditas. (Pereira, Miranda, & Leite, 2000) 

 
As descontinuidades existentes abaixo das cotas dos 30 a 40 m estão muito fechadas e não 

podem então ser consideradas como vias de fluxo de águas pluviais, podendo com isto concluir-

se que o nível de descompressão na parte inferior deste maciço é muito reduzido. Estas 

formações tipicamente têm valores de permeabilidade entre 10-4 a 10-5 cm/s. Sabendo que a 

pedreira da Madalena é atualmente um aterro de resíduos inertes, deve cumprir com a Proposta 

da Diretiva Comunitária da União Europeia que regula a deposição controlada em aterros. Desta 

retira-se que, para um aterro deste tipo, se deve garantir um sistema de impermeabilização de 

base com uma camada mineral com permeabilidade menor que 10-5 cm/s e espessura mínima 

de 0,5 m. Dado o maciço cumprir os requisitos ditados na Proposta, não se viu necessário 

qualquer tipo de impermeabilização adicional. (Guedes, 2000) 

 

2.4. - Método de exploração da pedreira 
 

A pedreira da Madalena tem uma área total de aproximadamente 30 hectares (Fernandes, 

2011), figura 17, tendo sido explorada em lavra a céu aberto pela técnica de desmonte em 

bancada (figura 18), especificamente perfuração por roto percussão (Fernandes, s.d.), durante 

todo o seu período de funcionamento. 

 
Dependendo do produto que se pretende obter, deve-se explorar numa direção paralela ao 

«correr» se se quer produzir produtos de maior dimensão, como por exemplo enrocamento; 

numa direção perpendicular, se se quer obter produtos de menor dimensão, como por exemplo 

balastro. (Pereira, Miranda, & Leite, 2000) 

 
15 http://geoportal.lneg.pt/geoportal/mapas/index.html (Motor de busca: quinta do moinho 4400 Canidelo -> Temas 

-> Adicionar tema -> Carta geológica de Portugal 1: 1000000) 

http://geoportal.lneg.pt/geoportal/mapas/index.html
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Figura 17-Vista panorâmica da pedreira da 
Madalena 

Fonte: SOLUSEL 

Figura 18-Vista lateral da pedreira 
         Fonte: SOLUSEL 

 
 

Em relação ao ciclo produtivo, este processava-se pelas etapas de perfuração, desmonte, 

carga, transporte, britagem, crivagem e, por último, expedição ou stock. A etapa de perfuração 

recorre ao método de roto percussão, com bits de diâmetro de 51 a 64 mm. Nesta são utilizados 

dois carros de perfuração hidráulicos e consome-se bit e combustível. Na etapa de desmonte 

consome-se combustível e explosivo, sendo o explosivo utilizado a dinamite, assim como 

emulsões com diâmetro de cartucho de 40 mm e cápsulas detonadoras do tipo não elétricas 

com retardos de 25 milissegundos, o que permite maior segurança na preparação da pega de 

fogo. (Fernandes, s.d.). Nas etapas de carga e transporte, consome-se combustível. Na etapa 

de britagem consome-se eletricidade, assim como na etapa de crivagem. Na etapa de expedição 

ou stock, consome-se combustível. (Fernandes, s.d.)  

Para se ter uma referência do consumo de algumas das variáveis estudadas nesta dissertação, 

passa-se a referir um exemplo da utilização de bits, explosivo e cápsulas detonadoras num ano 

de pouca produção (2008), na tabela 4: 

Tabela 4 – Utilização de alguns consumíveis em 2008 na pedreira da Madalena 

2008 

Consumível Quantidade 

Bits (unidade) 17 

Explosivo (kg) 17 000 

Cápsulas detonadoras (unidade) 1 600 

Fonte: (Fernandes, s.d.) 

 

Em termos de equipamento, a SOLUSEL dispunha dos seguintes equipamentos em maio de 

2010 - tabela 5: 

Tabela 5 – Equipamento existente na SOLUSEL em maio de 2010 

Marca Modelo Tipo Ano Aquisição Horas Motor (h) Estado 

Caterpillar  

345 BL Escavadora 2000 10100 Bom 

980 G 

Pá carregadora 

1997 19300 Mau 

966 F 1993 17000 (estimadas) Razoável 

936 E 1988 31200 

Mau 
Euclid 

R32 - nº 247 

Dumper 1990 

19150 

R32 - nº 248 19800 

R32 - nº 249 18160 

Volvo N10 Camião 1992 - 

Atlas Copco ROC 612 HC Carro perfuração 1989 - 
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ROC 712 H 1987 - 

Altairac 1311 Primário 1971 Vendido 
Bom 

Sandvik S 4000 CE Secundário 2002 - 

Babbitless 704 FN Terciário 1981 - Mau 

Barmac 6000 Duo Impactor 1996 - 
Razoável 

Babbitless 
C 66 N 

Crivo  

1972 - 

C 266 L 1991 - Mau 

Bergeaud CVB 2255 1988 - 

Razoável Babbitless C 66 N 1972 - 

Matias 1400-1500 1981 - 

      

   Largura (mm) Extensão  

  Tapetes do primário 1000 - Mau 
Fonte: (Fernandes, 2014) (Fernandes, 2010) 

A pedreira da Madalena tinha uma capacidade de produção nominal, desde 1989, de 

aproximadamente 90 000 t/mês, sendo as granulometrias dominantes a brita 25-50 mm, como 

se pode ver na tabela 6. Há ainda a produção de enrocamento, rachão de pedreira e rachão 

britado 0-300 mm. (Guedes, 2000) 

 

Tabela 6-Granulometrias produzidas pela pedreira da Madalena e respetiva percentagem de produção 

Classe granulométrica (mm) Produção (%) 

Brita + Balastro 25-50 35-45 

TV 0-25/0-40 22-26 

Brita 15-25 10-15 

Pó 0-7 10-15 

Brita 5-15 7-10 

Brita > 25 3-6 

Fonte: adaptado de (Guedes, 2000) 

2.5. – Instalação de britagem e classificação 

A instalação de britagem e classificação da pedreira da Madalena era constituída por um 

conjunto de primário e pré-britado com uma capacidade nominal de 600 a 900 t/h e por duas 

linhas independentes de britagem e classificação (cf. Anexo D). Os crivos utilizados continham 

um sistema pneumático de amortecimento de forma a minimizar o impacte ambiental negativo 

relativo ao ruído. (Guedes, s.d.) 

 

A instalação era polivalente no sentido em que podia ser ajustada de acordo com a maior 

necessidade de produção de determinado produto a dada altura, quer seja de balastro ou dos 

restantes inertes. (Guedes, s.d.) 
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Capítulo 3: Recolha e tratamento dos 
dados 

3.1. – Metodologia de recolha dos dados 
 

A recolha dos dados foi efetuada de forma faseada entre os meses de fevereiro e junho de 

2018. Os dados relevantes para esta dissertação foram recolhidos, nomeadamente dados de 

produção, custo, custo unitário e consumo unitário por via dos relatórios mensais retirados de 

documentos elaborados e providenciados pela SOLUSEL (cf. Anexo A). De seguida, os dados 

foram transcritos para um documento em Microsoft Office Excel, nomeadamente a tabela de 

movimento de inertes mensal e o “mapa” de consumos relativos mensal (Anexo B). 

 
Aquando a recolha dos dados, há que ter em conta algumas considerações, tais como: um 0 

no campo da produção de determinado produto indica que, nesse mês, a produção desse 

produto foi de 0 t mas é um produto de produção regular; um sinal cardinal (#) no campo da 

produção de determinado produto indica que a produção desse produto foi de 0 t naquele(s) 

mês(es) e que é um produto de produção irregular, ou seja, foi produzido pontualmente para 

uma encomenda e/ou foi produzido em muito pouca quantidade. Destaca-se esta diferença 

dado que, no software utilizado para o pré-tratamento dos dados escolhido (Microsoft Office 

Excel), um 0 e um # tomam significados diferentes: o Excel assume o 0 como um número, mas 

o # não, o que leva a que apenas os primeiros influenciem o resultado final.  

 

Deve-se também ter em consideração que dado o período de tempo em análise ter 

incorporado a mudança de moeda em Portugal, foi feita a conversão dos valores de custo e 

custo unitário de Escudos para Euros. A pedreira da Madalena mudou ainda a unidade de peso 

na produção de metros cúbicos para toneladas, tendo sido feita pela autora a devida conversão. 

 

3.2. –  Metodologia de tratamento dos dados 
 

A metodologia adotada no tratamento dos dados recolhidos segue o esquema ilustrado na 

figura 19. 

 
 

Figura 19-Metodologia de tratamento e processamento de dados 

Fonte: (Góis, 2002) segundo Garcia Pereira (1990) 
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Como se pode ver, aos dados recolhidos (dados iniciais) aplica-se uma codificação de forma a 

obter uma matriz de entrada (input). De seguida, um método fatorial é aplicado (neste caso, a 

Análise de Componentes Principais), de forma a se obter resultados que serão posteriormente 

interpretados e dos quais se poderá retirar algumas conclusões. 

 

Aplicando então a metodologia escolhida, procedeu-se à codificação dos dados. O sistema de 

codificação baseou-se nos seguintes critérios: as variáveis foram codificadas de acordo com um 

código de máximo 4 caracteres, com a forma “XXXX”, no qual os dois primeiros, em maior parte 

dos casos, indicam o tipo de produto e os dois últimos indicam a granulometria a esse produto 

associada (exemplo: TV25 representa os valores de produção mensal de tout-venant de 

granulometria 0-25 mm). De notar que nas variáveis há produtos que não têm granulometria 

associada e/ou nas quais se recorreu a abreviaturas como por exemplo o enrocamento, sendo 

então estes representados apenas por 2 ou 3 caracteres. Nas variáveis há ainda consumíveis: 

nestas, os 4 caracteres passam a representar as primeiras 4 letras de cada consumível em 

estudo. Por último, para a variável somatório de produção, os 4 caracteres são representativos 

da sua abreviatura em inglês (SumP). 

 
Para os indivíduos, a codificação com 4 caracteres já descrita foi também utilizada. No 

entanto, neste caso os 2 primeiros caracteres indicam o mês e os dois últimos servem para 

indicar o ano correspondente. A título de exemplo, o indivíduo “ja12” representa todos os 

valores do mês de janeiro do ano 2001, tanto de produção dos diferentes produtos como do 

custo unitário dos consumíveis escolhidos para análise e somatório de produção desse mês.  

Também os anos foram codificados: o período em estudo estende-se desde o ano de 1990 a 

2010, totalizando um período de 21 anos, sendo o ano de 1990 considerado como o ano 1. No 

entanto, a produção discriminada, isto é, os registos das produções individuais de cada produto 

só foram registados a partir de 2000, totalizando um período de 10 anos. 

Aplicando então a dita codificação aos dados recolhidos, obtiveram-se as seguintes tabelas 

(tabelas 7 e 8). 

 
Tabela 7-Codificação das variáveis em análise 

Código das Variáveis Produto 

TV25 
Produção mensal de Tout-Venant 

0-25 mm (t) 

B0 
Produção mensal de Britas 0-15 

mm (t) 

B5 
Produção mensal de Britas 5-15 

mm (t) 

B15 
Produção mensal de Britas 15-25 

mm (t) 

B50 
Produção mensal de Britas 25-50 

mm (t) 

Rb0 
Produção mensal de Rachão 

Britado 0-300 mm (t) 

Enr 
Produção mensal de 

Enrocamento (t) 

SumP Somatório de Produção (t) 

Expl 
Custo unitário mensal de 

explosivo (€/t) 

Comb 
Custo unitário mensal de 

combustível (€/t) 

Elec 
Custo unitário mensal de 

eletricidade (€/t) 
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Tape 
Custo unitário mensal de tela 

transportadora (€/t) 

Bit 
Custo unitário mensal de bit 

(€/t) 

 
Tabela 8-Codificação dos indivíduos em análise 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fez-se ainda uma codificação dos produtos secundária e mais específica: esta não tem 

intenção de ser utilizada na ACP, mas sim auxiliar à categorização dos diferentes produtos 

(tabela 9). 

 
Tabela 9-Codificação secundária dos produtos fornecidos pela SOLUSEL entre 1990 e 2010 

Categoria/Código de 
categoria 

Sub-código Produto 

Tout-Venant de 1ª (P01) 

P01.1. 
Tout Venant 0-25 

mm/Tout-Venant 0-22 mm 

P01.2. 
Tout Venant 0-50 

mm/Tout-Venant 0-32 mm 

Tout-Venant de 2ª/Britas 
(P02) 

P02.1. 
Tout Venant 2ª 0-25 

mm/Tout-Venant 0-40 mm 

P02.2. Brita 0-7 mm/0-8 mm 

P02.3. Brita 5-15 mm/5-16 mm 

P02.4. Brita 15-25 mm/16-22 mm 

P02.5. Brita >25 mm 

P02.6. Brita 10-150 mm 

P02.7. Brita 25-50 mm/32-63 mm 

Rachão britado (P03) 
P03.1. Rachão britado 80-120 mm 

P03.2. Rachão britado 0-300 mm 

Rachão pedreira (P04) P04 Rachão pedreira 

Enrocamento (P05) P05 Enrocamento 

Pó de limpeza (P06) P06 Pó de limpeza 

Código dos 
Indivíduos 

Mês 

ja janeiro 

fe fevereiro 

mr março 

ab abril 

ma maio 

jn junho 

jl julho 

ag agosto 

se setembro 

ou outubro 

no novembro 

de dezembro 
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3.3. - Tratamento dos dados 
 

Para o tratamento dos dados, teve-se em consideração os seguintes pressupostos: se se 

considerar todos os zeros presentes no registo para o cálculo dos estatísticos básicos no 

Microsoft Office Excel, estes causarão valores elevados de variância, ou seja, influenciam o 

resultado final de forma negativa. Como tal, eliminam-se estes de forma a obter resultados 

mais fidedignos e que tenham em conta os valores não nulos registados, isto é, eliminam-se as 

variáveis e/ou indivíduos que têm a maioria dos seus valores nulos. Esta ação resulta na redução 

do número de variáveis iniciais de 22 

(TV25,TV40,BPo,B0,B5,B15,B25,B50,B2550,Rb80,Rb0,Rp,Enr,Poli,SumP,Expl,Comb,Elec,Tape,

Bit) para 13 (TV25,B0,B5,B15,B50,Rb0,Enr,SumP,Expl,Comb,Elec,Tape,Bit) e na redução 

significativa do número de indivíduos de 120 (de ja11 até de21) a 81, já que  foram suprimidos 

do ano 16 os indivíduos ab,ma,jn,jl,ag,se,ou,no,de; do ano 17 os indivíduos 

ja,fe,mr,ab,ma,jn,jl,ag,se,de; do ano 18 os indivíduos ja,fe,mr,ab,ma,jn,ou,no,de e do ano 19 

os indivíduos ja,fe,mr,ab,ma,jn,jl,ag,se,ou,de. De notar que foi feita a análise de todos os 

dados recolhidos, simplesmente a ACP tomou apenas em conta os dados relativos ao período 

2000-2010 enquanto que a análise geral tomou em conta o período total de tempo em estudo 

(1990-2010). 

 
Ao longo do funcionamento da pedreira, foram havendo alterações de granulometria dos 

diferentes produtos. Estas podem ser observadas na tabela 10 e refletem uma adaptação às 

marcações CE, isto é, para obter a marcação CE nos seus produtos, a pedreira da Madalena teve 

que cumprir os requisitos expressos nas normas correspondentes para cada produto, sendo um 

deles a sua granulometria. Apenas se registou as alterações de legenda a partir do ano de 2000 

(ano 11 no sistema de codificação) já que apenas se fez o registo da produção discriminada por 

produto a partir deste ano. Tal se deveu ao tempo disponível para a execução desta dissertação 

e à já enormidade de dados recolhidos. 

 

Tabela 10-Legenda de produtos para venda na SOLUSEL e suas alterações ao longo do período em estudo 

janeiro de 2000 
(mm) 

agosto de 2005 
(mm) 

janeiro de 2008 
(mm) 

novembro de 
2010 (mm) 

Tout-Venant 0-25 Tout-Venant 0-22 

Tout-Venant 0-50 Tout-Venant 0-32 

Tout-Venant 2ª 0-25 Tout-Venant 2ª 0-40 

Brita 0-7 Brita 0-8 

Brita 5-15 Brita 5-16 

Brita 15-25 Brita 16-22 

Brita >25 

Brita 10-150 

Brita 25-50 Brita 32-63 Brita 25-50 

Rachão Britado 80-120 

Rachão Britado 0-300 

Rachão pedreira 
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Enrocamento 

Pó limpeza 

Fonte: (Guedes & Fernandes, s.d.) 

De forma a uniformizar os dados e simplificar a análise, algumas equivalências foram 

assumidas, nomeadamente para os produtos Tout-Venant 0–25 mm e Tout-Venant 0–22 mm; 

Tout-Venant 0–50 mm e Tout-Venant 0–32 mm; Tout-Venant de 2ª 0–25 mm e Tout-Venant de 

2ª de 0-40 mm; Brita 0–7 mm e Brita 0–8 mm; Brita 5–15 mm e Brita 5–16 mm; Brita 15–25 mm 

e Brita 16–22 mm; Brita 25–50 mm e Brita 32–63 mm. 
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Capítulo 4: Análise de dados e discussão 
de resultados 

4.1 - Fundamentos teóricos 
 

Para analisar os dados recolhidos, deve-se ter em conta que se tem valores para os quais não 

há uma medida comum: utiliza-se t para os valores de produção, kg para os valores de consumo 

de explosivo, unidades para os valores de consumo de bit e tela transportadora, L para os 

valores de consumo de combustível, kWh para os valores de consumo de eletricidade e € para 

os custos dos diferentes consumíveis. Deduz-se que não é possível então comparar os consumos 

dos diferentes consumíveis. Como tal, e tendo também em conta a quantidade de dados 

recolhidos, escolheu-se a ACP como método fatorial de análise de dados. Este insere-se no 

domínio da estatística multivariada e adapta-se ao tratamento de dados de grandes dimensões 

em quadro multidimensionais. (Góis, 2002) 

 

Na ACP, os “fatores”, isto é, as características estruturais básicas, formam um sistema de 

eixos ortonormais nos quais é possível observar graficamente as projeções da matriz dos dados. 

(Góis, 2002) Esses eixos fatoriais são criados à custa das variáveis, na forma Fx=f(var1,var2,…), 

no qual o x determina o número do eixo fatorial em questão. Estes têm associados a si uma 

inércia que é calculada através da transformada duma multiplicação de matrizes, sendo cada 

eixo responsável por uma determinada percentagem da inércia da nuvem. A importância 

relativa de cada eixo pode ser observada pela coluna da taxa de inércia transportada (% Exp). 

(Góis, 2002) 

 

É nas matrizes de input que se irão encontrar as ditas características estruturais básicas que 

quantificam as relações de proximidade ou de não proximidade no conjunto das p variáveis, 

nas n amostras e nos dois conjuntos em simultâneo. (Góis, 2002) 

 
As coordenadas das variáveis num eixo fatorial são os coeficientes de correlação das variáveis 

com esse eixo fatorial, tomando valores de 0 a 1.  Para a interpretação das projeções, segue-

se a seguinte regra: considera-se uma variável relacionada com um eixo quando o seu 

coeficiente de correlação for superior ou igual a ±0,5. (Góis, 2002) 

 

A ACP é então executada recorrendo ao seguinte algoritmo (Góis, 2002): 

 

▪ primeiramente, faz-se a transformação da matriz dos dados originais, na qual ocorre 

uma redução das variáveis iniciais; 

▪ de seguida, faz-se o cálculo duma matriz de correlações, de elemento genérico; 

▪ há a diagonalização da matriz de correlações, da qual resultam valores próprios e 

vetores próprios;  

▪ segue-se o cálculo das coordenadas das variáveis nos eixos fatoriais, assim como o 

cálculo das projeções dos indivíduos nos eixos fatoriais; 

▪ o passo seguinte consiste na seleção da dimensão do subespaço pretendido, subespaço 

este cuja inércia deve assegurar uma percentagem suficiente de forma a ser 

representativa, isto é, maioritária da inércia total;  

▪ faz-se então a projeção dos indivíduos e variáveis em suplementar; 

▪ por último, faz-se a interpretação dos resultados, por via de análise da projeção das 

coordenadas num espaço bidimensional. 
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Em termos de interpretação, esta é salientada com a sobreposição das projeções de duas 

nuvens no mesmo plano fatorial. No entanto, deve-se ter em conta que as nuvens têm 

significados díspares: a interpretação das variáveis e dos indivíduos devem ser efetuadas 

separadamente uma da outra. (Góis, 2002) 

 

Por último, deve-se ter em consideração que a proximidade das projeções não é suficiente 

para aferir acerca da qualidade da representação. (Góis, 2002) 

 

4.2 - Estatísticos básicos 
 

Para se ter uma noção dos indicadores de estatística descritiva da amostra em estudo antes 

de se efetuar a ACP, fez-se, com recurso ao software Excel do Microsoft Office as tabelas 11 e 

12, uma para cada ensaio efetuado. O primeiro ensaio considerou todas as 13 variáveis e todos 

os 201 indivíduos. 

 
Tabela 11-Indicadores de estatística descritiva, para primeiro ensaio 

 
Variáveis 

TV25 B0 B5 B15 B50 Rb0 Enr 

Média 3825,35 1017,40 485,12 832,62 7216,73 355,15 3010,44 

Mediana 3634,00 980,00 465,00 622,00 8498,00 208,00 1245,00 

Moda 0,00 623,00 359,00 0,00 0,00 515,00 0,00 

Desvio 
Padrão 

3544,83 605,51 221,78 721,24 5350,76 589,01 4037,86 

Variância 12565838,01 366642,83 49185,84 520193,59 28630581,48 346937,56 16304311,99 

Coeficiente 
de Curtose 

24,71 -0,03 0,75 1,93 -1,32 36,36 3,06 

Assimetria 3,77 0,65 0,79 1,33 -0,04 5,33 1,75 

Amplitude 28495,00 2777,00 1081,00 3498,00 16643,00 4813,00 18510,00 

Mínimo 0,00 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Máximo 28495,00 2777,00 1100,00 3498,00 16643,00 4813,00 18510,00 

        

 SumP Bit Expl Elec Comb Tape  

Média 18729,85 0,02 0,27 0,47 0,69 0,06  

Mediana 19233,00 0,02 0,25 0,41 0,57 0,00  

Moda 21282,00 0,00 0,00 0,35 0,55 0,00  

Desvio 
Padrão 

8479,78 0,02 0,18 0,30 0,40 0,13  

Variância 71906631,35 0,00 0,03 0,09 0,16 0,02  

Coeficiente 
de Curtose 

-0,33 9,28 1,91 28,34 7,17 6,44  

Assimetria 0,21 2,30 0,94 4,36 2,38 2,59  

Amplitude 37460,00 0,13 0,89 2,50 2,25 0,62  

Mínimo 4790,00 0,00 0,00 0,11 0,20 0,00  

Máximo 42250,00 0,13 0,89 2,61 2,46 0,62  

 

Para o segundo ensaio, foram retiradas as variáveis Rb0 e Tape e os indivíduos: se11, ou11, 

no11, mr16, jn21, ag21, se21. Tal se deveu ao facto de estas variáveis e indivíduos 

apresentarem os valores mais anómalos, dentro do conjunto de dados recolhidos. 



31 
 

Tabela 12-Indicadores de estatística descritiva, para segundo ensaio 

 
Variáveis 

TV25 B0 B5 B15 B50 Enr 

Média 3919,023 1013,244 481,2442 843,56977 7309,558 2715,1744 

Mediana 3652,5 984 461,5 638 8505,5 1226,5 

Moda 0 623 359 0 0 0 

Desvio Padrão 3622,302 596,9608 218,2544 724,07058 5186,722 3481,8251 

Variância 13121069 356362,2 47634,99 524278,2 26902089 12123106 

Coeficiente 
de Curtose 

24,20585 0,1939 0,832718 2,1049744 -1,231517 2,6406414 

Assimetria 3,780743 0,692434 0,778579 1,4049644 -0,077036 1,5930976 

Amplitude 28495 2777 1081 3498 16643 17101 

Mínimo 0 0 19 0 0 0 

Máximo 28495 2777 1100 3498 16643 17101 

       

 SumP Bit Expl Elec Comb  

Média 18648,92 0,02 0,23 0,44 0,64  

Mediana 19303,5 0,01 0,24 0,41 0,57  

Moda 21282 0 0 0,35 0,55  

Desvio Padrão 7472,95 0,02 0,17 0,19 0,29  

Variância 55844972 2E-04 0,03 0,04 0,08  

Coeficiente 
de Curtose 

-0,65 0,56 1,19 2,64 2,52  

Assimetria -0,08 0,86 0,59 1,45 1,48  

Amplitude 30189 0,07 0,88 1,04 1,52  

Mínimo 4790 0 0 0,11 0,20  

Máximo 34979 0,07 0,88 1,15 1,72  

 

4.3 – Análise preliminar 
 

Em paralelo à ACP, foram feitos vários gráficos e tabelas representativos: 

a) da produção mensal discriminada por produto (figura 20). O gráfico apresentado 

refere-se ao mês 12 do ano 14 e foi feito para um conjunto de 10 anos; 

 

 
Figura 20-Produção discriminada para o mês 12, ano 14 
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b) custo mensal discriminado por consumível (figura 21). O gráfico apresentado refere-

se ao mês 12 do ano 14 e foi feito todos os meses para um conjunto de 21 anos; 

 

 
Figura 21-Custo discriminado de cada consumível para o mês 12, ano 14 

 

c) custo unitário mensal discriminado por consumível (figura 22). O gráfico apresentado 

refere-se ao mês 12 do ano 14 e foi feito todos os meses para um conjunto de 21 anos; 

 

 
Figura 22-Custo unitário discriminado de cada consumível para o mês 12, ano 14 

d) produção anual discriminada por produto (figura 23). O gráfico apresentado refere-se 

ao ano 14 e foi feito todos os anos para um conjunto de 10 anos; 

 

 
Figura 23-Produção discriminada para o ano 14 
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e) custo anual discriminado por consumível (figura 24). O gráfico apresentado refere-se 

ao ano 14 e foi feito todos os anos para um conjunto de 21 anos; 

 

 
Figura 24-Custo discriminado de cada consumível para o ano 14 

 

f)  custo unitário anual discriminado por consumível (figura 25). O gráfico apresentado 

refere-se ao ano 14 e foi feito todos os anos para um conjunto de 21 anos; 

 

 
Figura 25-Custo unitário discriminado de cada consumível para o ano 14 

 

g)   consumo unitário anual discriminado por consumível (figuras 26,27,28,29,30). O 

gráfico apresentado refere-se ao ano 14 e foi feito todos os anos para um conjunto de 

21 anos; 
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Figura 26-Consumo unitário de consumível bit para ano 14 

 
Figura 27-Consumo unitário de consumível explosivo para ano 14 

 
Figura 28-Consumo unitário de consumível eletricidade para ano 

14 

 
Figura 29-Consumo unitário de consumível combustível para ano 

14 

 
Figura 30-Consumo unitário de consumível tela transportadora para ano 14 

h) produção total anual a 21 anos (figura 31); 
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Figura 31-Produção total anual para o período de 21 anos 

 

i) custo total anual a 21 anos (figura 32); 

 

 
Figura 32-Custo total anual para o período de 21 anos 

j) custo unitário total anual a 21 anos (figura 33); 

 

 
Figura 33-Custo unitário total anual para o período de 21 anos 

 

k) consumo unitário anual a 21 anos discriminado por consumível (figuras 

34,35,36,37,38). 
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Figura 34-Consumo unitário de consumível bit para 

período de 21 anos  

 
Figura 35-Consumo unitário de consumível explosivo para 

período de 21 anos 

 
Figura 36-Consumo unitário de consumível eletricidade para 

período de 21 anos 

 
Figura 37-Consumo unitário de consumível combustível para 

período de 21 anos 

 

 
Figura 38-Consumo unitário de consumível tela transportadora 

para período de 21 anos 
 

Dada a imensidão de dados e resultados obtidos, todos os gráficos e tabelas poderão ser 

consultados no documento de Microsoft Office Excel no qual se baseia esta dissertação. No 

entanto, transcreve-se para este documento escrito um exemplar de cada gráfico obtido de 

forma a ilustrar a evolução ao longo do mês, ano e período de anos dos diferentes indicadores. 

Foram ainda feitos mais gráficos, específicos a cada consumível, nomeadamente custo e custo 

unitário discriminados por consumível a 21 anos. Estes serão abordados em pormenor no 

capítulo 4.5.1. 
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4.4 - Análise em Componentes Principais 
 

4.4.1 – 1º ensaio 
 

Para o primeiro ensaio, utilizou-se a matriz de input com 81 indivíduos (linhas da matriz) que 

correspondem a meses do período de 10 anos (2000-2010) e 13 variáveis (colunas da matriz) 

que correspondem aos diferentes produtos e consumíveis em estudo.  

 

Os indivíduos são compostos por 81 meses, desde janeiro de ano 2000 (ano 11 em sistema de 

codificação) até dezembro do ano 2010 (ano 21 em sistema de codificação) e as variáveis são 

compostas por 8 produtos (TV25, B0, B5, B15, B50, Rb0, Enr, SumP) e 5 consumíveis (Bit, Expl, 

Elec, Comb, Tape). 

 

No entanto, por uma questão de economia de espaço optou-se por, a título meramente 

ilustrativo, representar a matriz limitada às suas primeiras e últimas três variáveis, fazendo o 

mesmo com os indivíduos (tabela 13). 

 
Tabela 13- Excerto de matriz de dados que foram objeto de ACP, para 1º ensaio 

Variáveis→ 
↓Indivíduos TV25 B0 B5 … Elec Comb Tape 

ja11 6206,0 2777,0 687,0 …. 0,469 0,491 0,130 

fe11 6233,0 1592,0 453,0 …. 0,390 0,365 0,000 

mr11 6936,0 2125,0 746,0  0,408 0,510 0,169 

…. …. …. …. …. …. …. …. 

ou21 881,0 384,0 554,0 …. 0,414 1,193 0,000 

no21 1418,0 506,0 473,0 …. 0,247 0,663 0,000 

de21 0,0 528,0 530,0 …. 0,117 0,402 0,000 

 
 

Seguem-se as tabelas com os valores próprios associados a cada eixo fatorial (tabela 14), com 

as coordenadas das projeções das variáveis nos diferentes eixos fatoriais (tabela 15) e com as 

coordenadas das projeções dos indivíduos nos diferentes eixos fatoriais (tabela 16) a partir das 

quais se irá deduzir as correlações existentes neste ensaio e a relevância de cada eixo (pelo 

valor de % Exp). (Góis, 2002) 

 
Tabela 14- Valores próprios associados a cada eixo fatorial, para 1º ensaio 

Eixos 
Fatoriais 

Valores 
Próprios 

Taxa de Inércia 
Explicada 

Transportada (% Exp) 

Taxa de Inércia 
Explicada 

Acumulada (% Acum) 

1 4,11 31,6 31,6 

2 1,84 14,1 45,7 

3 1,31 10,1 55,8 

4 1,18 9,1 64,9 

5 0,97 7,5 72,4 

6 0,80 6,1 78,5 
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Tabela 15-Coordenadas das projeções das variáveis nos diferentes eixos fatoriais, para 1º ensaio 

 Eixos Fatoriais→  
↓ Variáveis 

1 2 3 4 5 6 

TV25 0,45 -0,09 0,64 --- --- --- 

B0 0,64 -0,38 --- --- --- --- 

B5 0,44 -0,46 -0,51 --- --- --- 

B15 0,60 -0,11 --- --- --- --- 

B50 0,73 -0,42 --- --- --- --- 

Rb0 0,14 --- --- --- -0,71 --- 

Enr 0,51 0,22 --- --- --- --- 

SumP 0,92 -0,09 --- --- --- --- 

Bit -0,16 -0,66 --- --- --- 0,61 

Expl -0,36 -0,70 --- --- --- --- 

Elec -0,71 -0,22 --- --- --- --- 

Comb -0,80 -0,33 --- --- --- --- 

Tape 0,09 --- --- 0,76 --- --- 

 
 

Tabela 16-Coordenadas das projeções dos indivíduos nos eixos fatoriais, para 1º ensaio 

Eixos Fatoriais→ 
↓ Indivíduos 

1 2 3 4 5 6 

ja11 0,60 -0,33 --- --- -0,66 --- 

fe11 0,48 0,01 --- --- --- --- 

mr11 0,61 -0,40 --- --- --- --- 

ab11 0,55 -0,35 --- --- --- --- 

ma11 0,56 -0,76 --- --- --- --- 

jn11 0,68 -0,44 --- --- --- --- 

jl11 0,49 -0,28 --- --- --- --- 

ag11 --- --- --- --- --- --- 

se11 1,03 -0,35 --- --- --- --- 

ou11 1,08 -0,24 -0,57 --- --- --- 

no11 1,03 0,22 --- -0,69 -0,86 --- 

de11 0,77 0,21 --- -0,60 --- --- 

ja12 --- --- --- --- --- --- 

fe12 --- --- --- --- --- --- 

mr12 0,66 -0,08 --- --- --- --- 

ab12 0,47 -0,07 --- --- --- --- 

ma12 --- --- --- --- --- --- 

jn12 --- --- --- --- --- --- 

jl12 0,66 -0,03 --- --- --- --- 

ag12 0,74 -0,33 --- --- --- --- 

se12 --- --- --- --- --- --- 

ou12 --- --- --- --- --- --- 

no12 --- --- --- --- --- --- 

de12 0,21 0,46 --- --- --- --- 
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ja13 0,48 -0,04 --- --- --- --- 

fe13 0,40 --- --- --- 0,44 --- 

mr13 --- --- --- --- --- --- 

ab13 --- --- --- --- --- --- 

ma13 0,15 --- --- 0,68 --- --- 

jn13 0,48 -0,42 --- --- --- --- 

jl13 0,56 -0,39 --- 0,62 --- --- 

ag13 --- --- --- --- --- --- 

se13 --- --- --- --- --- --- 

ou13 0,35 --- --- 0,60 --- --- 

no13 0,57 0,15 --- --- --- --- 

de13 --- --- --- --- --- --- 

ja14 --- --- --- --- --- --- 

fe14 0,46 0,09 --- --- --- --- 

mr14 --- --- --- --- --- --- 

ab14 --- --- --- --- --- --- 

ma14 --- --- --- --- --- --- 

jn14 --- --- --- --- --- --- 

jl14 --- --- --- --- --- --- 

ag14 --- --- --- --- --- --- 

se14 --- --- --- --- --- --- 

ou14 --- --- --- --- --- --- 

no14 --- --- --- --- --- --- 

de14 0,23 --- --- 0,72 --- --- 

ja15 0,06 --- --- 0,60 --- --- 

fe15 --- --- --- --- --- --- 

mr15 -0,21 --- --- --- --- 0,52 

ab15 --- --- --- --- --- --- 

ma15 --- --- --- --- --- --- 

jn15 0,20 --- 0,64 --- --- --- 

jl15 0,59 --- 1,68 --- --- --- 

ag15 -0,29 --- 0,62 --- --- --- 

se15 --- --- --- --- --- --- 

ou15 -0,49 0,19 0,46 --- --- --- 

no15 -0,18 --- --- 0,54 --- --- 

de15 -1,03 -0,30 --- --- --- -0,72 

ja16 0,25 0,65 -0,81 0,72 --- --- 

fe16 -0,59 0,50 --- --- --- --- 

mr16 -1,08 -0,94 --- --- --- 0,96 

ou17 0,41 0,97 -0,61 -0,56 --- --- 

no17 -0,52 0,46 0,10 -0,05 --- --- 

jl18 -0,27 0,52 --- --- --- --- 

ag18 0,07 0,70 --- --- --- --- 

se18 -0,51 0,58 --- --- --- --- 

no19 -0,93 -0,34 --- --- --- --- 
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ja20 -0,98 -0,25 --- --- --- --- 

fe20 -0,64 0,09 --- 0,83 --- -0,54 

mr20 -0,47 0,38 --- --- --- --- 

ab20 -0,88 0,13 --- --- --- --- 

ma20 -0,74 -0,04 --- --- --- --- 

jn20 -0,71 0,46 --- --- --- --- 

jl20 -0,51 0,23 --- --- --- --- 

ag20 -0,53 0,54 --- --- --- --- 

se20 --- --- --- --- --- --- 

ou20 --- --- --- --- --- --- 

no20 --- --- --- --- --- --- 

de20 0,38 --- --- --- 0,51 --- 

ja21 -0,55 0,44 --- --- --- --- 

fe21 -0,54 1,22 -0,74 --- -1,40 --- 

mr21 -0,13 0,47 --- --- --- --- 

ab21 --- --- --- --- --- --- 

ma21 -0,86 -0,16 --- --- --- --- 

jn21 -1,31 -0,28 --- --- --- --- 

jl21 -0,99 -0,41 --- 0,59 --- --- 

ag21 -1,62 -0,53 --- --- -0,50 -1,28 

se21 -1,39 -0,98 --- --- --- --- 

ou21 -0,46 0,27 --- --- --- --- 

no21 --- --- --- --- --- --- 

de21 0,59 0,31 --- -0,60 0,66 --- 

 
Seguem-se as projeções das variáveis, em primeiro lugar (figuras 39,40,41,42,43) no software 

Andad. 
 

 
Figura 39-Projeção de variáveis em plano fatorial F1-F2, para 1º ensaio 

Da observação da figura 39, pode-se constatar que as variáveis TV25, B0, B5, B15, B50, Enr e 

SumP projetam-se no semi-eixo positivo F1, o que indicia uma forte correlação positiva entre 

elas. As variáveis Elec e Comb estão fortemente correlacionadas e projetam-se igualmente no 

eixo fatorial F1, mas agora no semi-eixo negativo. Estes dois grupos de variáveis encontram-se 

em oposição ao longo deste eixo fatorial o que indica uma forte correlação negativa entre 

ambos. No semi-eixo negativo F2 projetam-se, correlacionadas entre si, as variáveis Bit e Expl. 

Todas as variáveis estão fortemente associadas entre si, exceto o Rb0 e a SumP. 
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Figura 40-Projeção de variáveis em plano fatorial F1-F3, para 1º ensaio 

Da observação da figura 40, constata-se que ao longo do eixo fatorial F3 projeta-se, em 

oposição à variável TV25 localizada no semi-eixo positivo, as variáveis B5 e Enr localizadas no 

semi-eixo negativo. A variável TV25 e a variável B5 estão correlacionadas negativamente, assim 

como a variável TV25 e a variável Enr.   

 

 
Figura 41-Projeção de variáveis em plano fatorial F1-F4, para 1º ensaio 

A observação da figura 41 permite associar a variável Tape ao eixo fatorial F4, 

especificamente ao seu semi-eixo positivo, já que este eixo é construído essencialmente à custa 

desta variável. 

 

Figura 42-Projeção de variáveis em plano fatorial F1-F5, para 1º ensaio 

A observação da figura 42 permite associar a variável Rb0 ao eixo fatorial F5, especificamente 

ao seu semi-eixo negativo, já que este é construído essencialmente à custa desta variável. 
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Figura 43- Projeção de variáveis em plano fatorial F1-F6, para 1º ensaio 

A observação da figura 43 permite associar a variável Bit ao semi-eixo positivo F6, já que este 

eixo fatorial é construído essencialmente à custa desta variável. 

Passa-se agora à análise dos indivíduos, por via de sua projeção nos diferentes planos fatoriais 
(figuras 44,45,46,47,48): 

 

Figura 44-Projeção de indivíduos em plano fatorial F1-F2, para 1º ensaio 

A observação da figura 44 permite identificar, nas projeções ao longo do eixo F1, dois grupos 

de elementos: no semi-eixo positivo projetam-se, essencialmente, os indivíduos pertencentes 

ao ano 11, como por exemplo mr11 e de11; no semi-eixo negativo, projetam-se 

maioritariamente alguns indivíduos do ano 20 e do ano 21, como por exemplo ma20, jn20, jn21, 

ag21. 

 

Figura 45-Projeção de indivíduos em plano fatorial F1-F3, para 1º ensaio 

A observação da figura 45 permite identificar, nas projeções ao longo do eixo fatorial F3, dois 

grupos de elementos: no semi-eixo positivo do eixo projetam-se os meses jn15, jl15, ag15, ou15 

e no semi-eixo negativo projetam-se os meses ou11, ja16, ou17, fe20 e fe21. 



43 
 

 

 

Figura 46-Projeção de indivíduos em plano fatorial F1-F4, para 1º ensaio 

A observação da figura 46 permite identificar, nas projeções ao longo do eixo fatorial F4, dois 

grupos de elementos: no semi-eixo positivo do eixo fatorial projetam-se os meses ma13, jl13, 

ou13, de14, ja15, no15, ja16, fe20, jl21 e no semi-eixo negativo projetam-se os meses no11, 

de11, ou17 e de21. 

  

Figura 47-Projeção de indivíduos em plano fatorial F1-F5, para 1º ensaio 

A observação da figura 47 permite identificar, nas projeções ao longo do eixo fatorial F5, dois 

grupos de elementos: no semi-eixo positivo do eixo fatorial F5 projetam-se os meses fe13, de20, 

de21 e no semi-eixo negativo projetam-se os meses ja11, no11 e fe21. 

  

 

Figura 48-Projeção de indivíduos em plano fatorial F1-F6, para 1º ensaio 

A observação da figura 48 permite identificar, nas projeções ao longo do eixo fatorial F6, dois 

grupos de elementos: no semi-eixo positivo do eixo fatorial F6 projetam-se os meses mr15, 

mr16 e no semi-eixo negativo projetam-se os meses de15, fe20 e ag21. 
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4.4.2 – 2º ensaio 
 

Para o segundo ensaio, foram retirados os valores considerados anómalos, ou seja, as variáveis 

Rb0, Tape e os indivíduos se11, ou11, no11, mr16, jn21, ag21 e se21. Por valores considerados 

anómalos quer-se dizer variáveis e/ou indivíduos que apresentavam a maioria dos valores nulos, 

à semelhança do que foi feito no tratamento dos dados. Fica-se então com uma matriz de input 

com 11 variáveis, sendo estas correspondentes às colunas da matriz e com 174 indivíduos, 

correspondendo às linhas da matriz.  

 

À semelhança do 1º ensaio, por uma questão de economia de espaço representa-se uma versão 

abreviada da matriz utilizada (tabela 17). 

 

Tabela 17- Excerto de matriz de dados que foram objeto de ACP, para 2º ensaio 

Variáveis→ 
↓Indivíduos 

TV25 B0 B5 … Elec Comb 

ja11 6206,0 2777,0 687,0 …. 0,469 0,491 

fe11 6233,0 1592,0 453,0 …. 0,390 0,365 

mr11 6936,0 2125,0 746,0  0,408 0,510 

…. …. …. …. …. …. …. 

ou21 881,0 384,0 554,0 …. 0,414 1,193 

no21 1418,0 506,0 473,0 …. 0,247 0,663 

de21 0,0 528,0 530,0 …. 0,117 0,402 

 

Seguem-se as tabelas com os valores próprios associados a cada eixo fatorial (tabela 18), com 

as coordenadas das projeções das variáveis nos diferentes eixos fatoriais (tabela 19) e com as 

coordenadas das projeções dos indivíduos nos diferentes eixos fatoriais (tabela 20). 

 

Tabela 18-Valores próprios associados a cada eixo fatorial, para 2º ensaio 

Eixos 
Fatoriais 

Valores 
Próprios 

Taxa de Inércia 
Explicada 

Transportada (% Exp) 

Taxa de Inércia 
Explicada 

Acumulada (% Acum) 

1 3,87 35,2 35,2 

2 1,89 17,2 52,4 

3 1,31 11,9 64,3 

4 0,91 8,3 72,6 

5 0,75 6,8 79,4 
 

Tabela 19-Coordenadas das projeções das variáveis nos diferentes eixos fatoriais, para 2º ensaio 

Eixos Fatoriais→ 
↓ Variáveis 

1 2 3 4 5 

TV25 0,47 -0,06 0,60 --- --- 

B0 0,60 -0,40 --- --- --- 

B5 0,40 --- -0,54 --- --- 

B15 0,55 0,01 -0,58 --- --- 

B50 0,73 -0,45 --- --- --- 

Enr 0,40 0,47 -0,47 --- --- 

SumP 0,93 0,01 --- --- --- 

Bit 0,13 -0,64 --- --- 0,59 

Expl -0,15 -0,71 --- -0,50 --- 

Elec -0,77 -0,32 --- --- --- 

Comb -0,80 -0,36 --- --- --- 
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Tabela 20-Coordenadas das projeções dos indivíduos nos eixos fatoriais, para 2º ensaio 

Eixos Fatoriais→ 
↓ Indivíduos 

1 2 3 4 5 

ja11 0,66 -0,45 --- --- --- 

fe11 0,60 0,04 --- --- --- 

mr11 0,69 -0,45 --- --- --- 

ab11 0,64 -0,43 --- --- --- 

ma11 0,67 -0,93 --- --- --- 

jn11 0,75 -0,54 --- --- --- 

jl11 0,55 -0,32 --- --- --- 

ag11 0,39 -0,45 --- --- --- 

de11 0,87 0,54 -0,68 -0,54  

ja12 0,45 0,16 --- --- --- 

fe12 0,27 --- --- -0,36 --- 

mr12 0,74 0,00 --- --- --- 

ab12 0,54 -0,03 --- --- --- 

ma12 0,46 -0,03 --- --- --- 

jn12 --- --- --- --- --- 

jl12 0,76 0,11 --- --- --- 

ag12 0,82 -0,17 --- --- --- 

se12 0,16 --- 0,41 --- --- 

ou12 0,02 --- --- -0,42 --- 

no12 --- --- --- --- --- 

de12 0,20 0,63 --- --- --- 

ja13 0,60 0,13 --- --- --- 

fe13 0,42 --- -0,58 --- --- 

mr13 --- --- --- --- --- 

ab13 0,41 -0,27 --- --- --- 

ma13 --- --- --- --- --- 

jn13 0,60 -0,43 --- --- --- 

jl13 0,63 -0,28 --- --- --- 

ag13 --- --- --- --- --- 

se13 0,01 -0,58 --- --- --- 

ou13 0,43 -0,51 --- --- --- 

no13 0,67 0,26 --- --- --- 

de13 --- --- --- --- --- 

ja14 0,04 --- --- -0,51 --- 

fe14 0,48 0,24 --- --- --- 

mr14 --- --- --- --- --- 

ab14 --- --- --- --- --- 

ma14 0,42 --- --- --- 0,61 

jn14 --- --- --- --- --- 

jl14 --- --- --- --- --- 

ag14 --- --- --- --- --- 

se14 0,40 -0,27 --- --- --- 

ou14 -0,17 --- --- --- 0,42 

no14 --- --- --- --- --- 

de14 0,18 --- --- 0,51 --- 
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ja15 --- --- --- --- --- 

fe15 --- --- --- --- --- 

mr15 -0,11 -0,66 --- --- 0,78 

ab15 --- --- --- --- --- 

ma15 --- --- --- --- --- 

jn15 0,24 --- 0,70 --- --- 

jl15 0,80 0,56 1,76 -0,68 -0,67 

ag15 -0,30 --- 0,63 --- --- 

se15 0,15 --- 0,57 --- --- 

ou15 -0,69 0,04 0,47 --- --- 

no15 -0,27 --- 0,64 --- --- 

de15 -1,39 -0,71 --- --- -0,64 

ja16 0,17 0,77 --- --- --- 

fe16 -0,89 0,27 --- --- --- 

ou17 0,39 1,19 -0,69 --- --- 

no17 -0,66 0,45 --- --- --- 

jl18 -0,35 0,71 --- --- --- 

ag18 0,12 0,94 --- --- --- 

se18 -0,74 0,57 --- --- --- 

no19 -1,10 -0,72 --- --- --- 

ja20 -1,25 -0,61 --- --- --- 

fe20 -0,96 0,10 --- --- --- 

mr20 -0,58 0,41 --- --- --- 

ab20 -1,29 -0,09 --- --- --- 

ma20 -0,95 -0,24 --- --- --- 

jn20 -1,07 0,33 --- --- --- 

jl20 -0,70 0,14 --- --- --- 

ag20 -0,74 0,51 --- --- --- 

se20 -0,27 --- --- -0,44 --- 

ou20 --- --- --- --- --- 

no20 -0,04 -0,50 --- -0,49 --- 

de20 0,45 0,30 --- --- -0,57 

ja21 -0,83 --- --- 0,50 --- 

fe21 -0,97 0,48 --- --- --- 

mr21 -0,27 --- --- 0,68 --- 

ab21 -0,27 --- --- 0,45 --- 

ma21 -1,12 -0,35 --- --- --- 

jl21 -1,31 -0,70 --- --- --- 

ou21 -0,66 0,29 --- --- --- 

no21 -0,14 0,53 --- --- --- 

de21 0,72 0,65 -0,86 --- --- 

 

Seguem-se as projeções dos dados recolhidos nos diferentes eixos fatoriais, quer das 
variáveis (figuras 49,50,51,52) como dos indivíduos. 
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Figura 49-Projeção de variáveis em plano fatorial F1-F2, para 2º ensaio 

A análise à figura 49 permite concluir que há uma correlação negativa entre as variáveis Enr 

e Expl e Bit, estando a variável Enr localizada no semi-eixo positivo do eixo fatorial F2 e as 

variáveis Expl e Bit localizadas no semi-eixo negativo. 

 

 
Figura 50-Projeção de variáveis em plano fatorial F1-F3, para 2º ensaio 

Após observação da figura 50, pode-se dizer que há uma correlação negativa entre as variáveis 

B5, B15 e Enr, localizadas no semi-eixo negativo do eixo fatorial F3 e a variável TV25, localizada 

no semi-eixo positivo. 

 

Figura 51-Projeção de variáveis em plano fatorial F1-F4, para 2º ensaio 

Após observação da figura 51, constata-se que a variável Expl é a única com alguma relevância 

neste plano fatorial, tendo -0,50 como valor de abcissa. Observa-se uma correlação negativa 

entre o grupo de variáveis B15, TV25, Enr e as variáveis B0, B5.   
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Figura 52-Projeção de variáveis em plano fatorial F1-F5, para 2º ensaio 

Após observar a figura 52, verifica-se que há uma correlação negativa entre a variável Bit, 

localizada no semi-eixo positivo do eixo fatorial F5 e as variáveis B5, B15 e TV25, localizadas 

no semi-eixo negativo do eixo fatorial. Verifica-se ainda uma correlação positiva entre as 

variáveis Bit e Enr. 

 

Passa-se agora à análise dos indivíduos, por via de sua projeção nos diferentes planos fatoriais 
(figuras 53,54,55,56,57,58): 

 

Figura 53-Projeção de indivíduos em plano fatorial F1-F2, para 2º ensaio 

Após observação da figura 53, verifica-se que há 2 grupos dominantes em cada semi-eixo do 

eixo fatorial F2, eixo que se relaciona com as variáveis Enr, Expl e Bit. O valor das abcissas 

destas variáveis são respetivamente, 0,47; -0,71 e -0,64.  

A variável Enr correlaciona-se positivamente com os indivíduos com projeção no semi-eixo 

positivo F2 (de11,de12,jl15,ja16,ou17,no17,jl18,ag18,se18,ag20,jl21,no21,de21) e 

negativamente com os que se localizam no semi-eixo negativo F2 

(ma11,jn11,ag11,se13,ou13,mr15,de15,no19,ja20,no20,ma21,jl21).  

A variável Expl correlaciona-se positivamente com os indivíduos com projeção no semi-eixo 

negativo F2 (ma11,jn11,ag11,se13,ou13,mr15,de15,no19,ja20,no20,ma21,jl21) e 

negativamente com os que se localizam no semi-eixo positivo F2 

(de11,de12,jl15,ja16,ou17,no17,jl18,ag18,se18,ag20,jl21,no21,de21).  

 
A variável Bit correlaciona-se positivamente com os indivíduos com projeção no semi-eixo 

negativo F2 (ma11,jn11,ag11,se13,ou13,mr15,de15,no19,ja20,no20,ma21,jl21) e 

negativamente com os que se localizam no semi-eixo positivo F2 

(de11,de12,jl15,ja16,ou17,no17,jl18,ag18,se18,ag20,jl21,no21,de21).  
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Figura 54-Projeção de indivíduos em plano fatorial F1-F3, para 2º ensaio 

Após observação da figura 54, verifica-se que há um grupo dominante em cada semi-eixo do 

eixo fatorial F3, eixo que se relaciona com as variáveis TV25, B5, B15 e Enr. Os valores das 

abcissas destas variáveis são respetivamente, 0,60; -0,54; -0,58 e -0,47. 

A variável TV25 correlaciona-se positivamente com os indivíduos com projeção no semi-eixo 

positivo F3 (jn15, jl15, ag15, se15, ou15, no15, de15) e negativamente com os que se localizam 

no semi-eixo negativo F3 (de11, fe13, ou17, de21).   

 
A variável B5 correlaciona-se positivamente com os indivíduos com projeção no semi-eixo 

negativo F3 (de11, fe13, ou17, de21) e negativamente com os que se localizam no semi-eixo 

positivo F3 (jn15, jl15, ag15, se15, ou15, no15, de15).  

 
A variável B15 correlaciona-se positivamente com os indivíduos com projeção no semi-eixo 

negativo F3 (de11, fe13, ou17, de21) e negativamente com os que se localizam no semi-eixo 

positivo F3 (jn15, jl15, ag15, se15, ou15, no15, de15).  

A variável Enr correlaciona-se positivamente com os indivíduos com projeção no semi-eixo 

negativo F3 (de11, fe13, ou17, de21) e negativamente com os que se localizam no semi-eixo 

positivo F3 (jn15, jl15, ag15, se15, ou15, no15, de15). 

 

Figura 55-Projeção de indivíduos em plano fatorial F1-F4, para 2º ensaio 

       Após observação da figura 55, verifica-se que há um grupo dominante em cada semi-eixo do 

eixo fatorial F4, eixo que se relaciona com a variável Enr. O valor da abcissa desta variável é -

0,50, o que indica que se correlaciona positivamente com os indivíduos com projeção no semi-

eixo negativo F4 (de11,ja14,jl15,no20) e negativamente com os que se localizam no semi-eixo 

positivo F4 (de14,ja21,mr21,ab21).  
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Figura 56-Projeção de indivíduos em plano fatorial F1-F5, para 2º ensaio 

Após observação da figura 56, verifica-se que há um grupo dominante em cada semi-eixo do 

eixo fatorial F5, eixo que se relaciona com a variável Bit. O valor da abcissa desta variável é 

0,59, o que indica que esta se correlaciona positivamente com os indivíduos com projeção no 

semi-eixo positivo F5 (ma14, ou14, mr15) e negativamente com os que se localizam no semi-

eixo negativo F5 (jl15, de15, de20).  

 

Por último, é de notar que maior parte da informação relativa às associações variável-

variável, indivíduo-variável e vice-versa pode ser retirada das projeções das variáveis e 

indivíduos no primeiro plano fatorial, plano este que é formado pelos eixos fatoriais F1-F2, 

dado que este fornece informação acerca de 45,7% dos dados no primeiro ensaio e de 52,4% dos 

dados no segundo ensaio. Estes valores são considerados suficientes para se poderem tirar 

conclusões fidedignas. 

4.5. – Discussão de resultados 
 

4.5.1. – Geral 
 

Recorrendo ao software Microsoft Office Excel, foram feitos gráficos representativos das 

diferentes evoluções no tempo (mensal, anual, a 10 anos e a 21 anos) tanto da produção (total 

e discriminada por produto) como do custo (total e discriminado por consumível), custo unitário 

e consumo unitário para cada consumível.  

 
Na figura 57, pode-se observar o «peso» do custo de cada consumível, em percentagem, em 

relação ao custo total. Este custo inclui apenas os 5 consumíveis escolhidos para análise nesta 

dissertação. 
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Figura 57- Custo de consumíveis em estudo para mês 12, ano 14 (dezembro de 2003) 

Desta figura conclui-se que o combustível foi o consumível que apresentou maior custo. Este 

resultado é consistente com o que se sabe acerca das operações unitárias em pedreira, nas 

quais o combustível é muito utilizado, particularmente na operação unitária de transporte. 

  

Pode-se generalizar esta conclusão dado que após análise de custo dos consumíveis ao longo 

do período de tempo em estudo (252 meses), conclui-se que este consumível foi o de maior 

custo em 190 meses, ou seja, em 75,4% do período de tempo em estudo. A este seguiu-se, em 

termos de frequência mensal de maior custo, o consumível eletricidade (50 meses- 19,8% do 

período do tempo em estudo). Foi ainda calculada a média a 21 anos do custo de todos os 

consumíveis em estudo e concluiu-se que estes tomam valor de 49,2%, representando 

aproximadamente metade do custo de todos os consumíveis utilizados no ciclo produtivo.  

 

O mês de maior custo em cada ano variou ao longo do período de tempo, tendo o mês de 

setembro sido o de maior frequência (5 meses), seguido do mês de agosto (4 meses). As 

observações no mês de setembro não encontram justificação clara. Pode-se especular que tal 

se deva à ocorrência de operações auxiliares em pedreira não regulares neste mês, tais como 

bombagem de água da «praça de pedreira», ocorrência tal que irá necessitar de maior consumo 

de eletricidade e, como consequência, irá causar um aumento no custo. 

  

As observações no mês de agosto são concordantes com o aumento da produção, 

nomeadamente com a maior necessidade de produção nos meses de Verão de forma a se tirar 

proveito das condições meteorológicas favoráveis para a execução de obras. públicas e de foro 

particular. 

 

Verifica-se que o ano com maior custo médio associado aos consumíveis em análise é o ano 5 

(1994), tendo o custo destes representado 55,7% dos custos com todos os consumíveis. Tal 

ocorrência é concordante com o fornecimento de material da pedreira da Madalena às seguintes 

obras públicas em execução nesse ano: Via de Cintura Interna do Porto e ponte ferroviária de 

São João. 

  

A este ano segue-se o ano 4 (1993), com 54,1% dos custos totais a serem alocados aos 

consumíveis em análise: a construção da ponte ferroviária de São João decorreu entre os anos 

de 1991 e 1994, justificando assim o aumento dos custos neste período de tempo. Com a mesma 

razão pode ser justificado o ano 3 (1992) que apresenta 52,3% dos custos totais nesse ano gastos 

nos consumíveis em análise. Nesse ano houve ainda o fornecimento de material para a 

construção do Complexo Oficinal de Guifões por ordem do Gabinete do Nó Ferroviário do Porto. 
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No ano 18 (2007), houve um custo de 52% com os consumíveis em análise em relação ao custo 

total. Este provavelmente deveu-se ao fornecimento para a ampliação da Via Cintura Interna 

do Porto, assim como para a construção do Molhe Sul da Barra do Douro e para a ligação 

ferroviária ao porto de Aveiro.   

 

 
Figura 58-Custo unitário de consumíveis em estudo para mês 12, ano 14 (dezembro de 2003) 

Como se pode observar na figura 58, o combustível foi o consumível com maior custo unitário 

neste mês. A tendência observada relativamente ao custo unitário mensal é semelhante à 

observada com o custo mensal, havendo então uma dominância de custo unitário tanto do 

consumível combustível como do consumível eletricidade ao longo do período em estudo. 

  
O mês que provou ser o de maior custo unitário no geral, em termos de frequência, foi o mês 

de março, tendo sido o mês de maior custo unitário em 4 dos 21 anos, o que corresponde a 19% 

do custo unitário total. Não há justificação aparente para tal acontecimento. 

 

De seguida, tem-se os meses de agosto, setembro e novembro, com frequência de 3 em 21 

anos, para cada mês, equivalente a 14% do custo unitário total. O aumento de custo unitário 

nos meses de agosto é concordante com o aumento da produção. O mesmo já não se pode dizer 

para os meses de setembro e novembro. No entanto, este aumento pode ser justificado pela 

ocorrência de operações auxiliares que impulsionaram o consumo de alguns dos consumíveis em 

análise, tal como a bombagem da água da «praça de pedreira» (resultante de chuvas intensas). 

 
Figura 59-Produção discriminada por produto para mês 12, ano 14 (dezembro de 2003) 

Atentando agora à produção discriminada mensal, gráficos de barras semelhantes ao ilustrado 

na figura 59 foram feitos para todos os meses a partir de 2000 (ano 11 no sistema de 

codificação).  
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Concluiu-se então que neste período, o produto 2.7. (britas 25-50 mm/britas 32-63 mm) foi o 

mais produzido mensalmente, correspondendo a 41,7% da produção total discriminada em 10 

anos e tendo produção média mensal de 27,5%. Segue-se o produto 5 (enrocamento), 

correspondendo a 29,5% da produção total discriminada, tendo produção média mensal de 

25,0%; seguido do produto 2.1. (tout-venant de 2ª 0-25 mm/tout-venant de 2ª 0-40 mm), 

correspondendo a 16,7% da produção total discriminada, tendo produção média mensal de 9,7%; 

seguido do produto 1.1. (tout-venant 0-25 mm/tout-venant 0-22 mm), correspondendo a 6,8% 

da produção total discriminada e tendo produção média mensal de 16,6%; seguido do produto 

1.2. (tout-venant 0-50 mm/tout-venant 0-32 mm), correspondendo a 4,5% da produção total 

discriminada, tendo produção média mensal de 6,6%. Estas conclusões são coerentes com o 

conhecido acerca da produção na pedreira da Madalena: esta foi uma pedreira de inertes de 

granito, mais especificamente de grandes quantidades de agregados de variados tamanhos ao 

longo do seu período em atividade, produzindo também enrocamento para obras de proteção 

costeira. 

 

As britas 25-50/32-63 mm foram as mais produzidas já que a SOLUSEL produziu agregados 

para fornecer à CP durante um longo período de tempo, quer para o rebaixamento da Linha do 

Norte em Espinho (e sua renovação), quer para a ligação ferroviária ao porto de Aveiro. Os 

diferentes tout-venant’s, tanto de 1ª como de 2ª, foram também produzidos em grande 

quantidade, possivelmente para sua aplicação na autoestrada A29, no terrapleno da APDL, na 

VCI e nas restantes obras públicas nas quais a SOLUSEL teve participação como fornecedor.    

 
Passa-se agora à análise anual de produção, custo, custo unitário e consumo unitário. 

 

 
Figura 60-Produção total para ano 14 (2003) 

Na figura 60 pode-se observar um exemplo dum gráfico de barras que expressa a produção 

total anual para o ano 14 (2003), por mês. Após análise de todas as produções totais anuais, 

conclui-se que o ano de maior produção média foi o ano 2 (1991) com 70635 t, seguido do ano 

3 (1992) com 56781 t, do ano 4 (1993) com 43312 t, do ano 7 (1996) com 37326 t e do ano 6 

(1995) com 32965 t. 

  

Estes valores de produção podem ser justificados com as mesmas razões já mencionadas 

aquando a análise mensal da produção: no período de 1991-1996, houve fornecimento para a 

ponte ferroviária de São João (1991-1994), Complexo Oficinal de Guifões (1992), VCI (1994), 

autoestrada A29 (1995) e o centro comercial Arrábida Shopping (1996).  

 
Foi-se comprovar a relação linear entre o aumento das produções em determinados meses do 

ano com a existência de obras públicas em curso e conclui-se que tal relação ocorre nos meses 
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de junho nos anos 8 (1997) e 18 (2007), dado que em 1997 está em curso a construção da VCI e 

em 2007 a ligação ferroviária do Porto de Aveiro. 

O mês de julho do ano 1 (1990) comprova também a relação linear já expressa com o 

fornecimento da obra pública de ampliação do aeroporto de Francisco Sá Carneiro.  

 

Os meses de abril dos anos 4 (1993) e 10 (1999) registam-se como os meses de maior produção 

nestes anos. Os anos de 1993 e 1999 comprovam a relação linear já expressa, havendo 

fornecimento para as obras da ligação ferroviária do porto de Aveiro e da renovação da estação 

de Campanhã, respetivamente. Embora este mês não seja tipicamente dos meses de maior 

produção, tal fenómeno pode dever-se ao facto de ditas obras serem de duração prolongada no 

tempo. O mês de abril do ano de 1998, embora sem obras públicas relevantes para a produção 

da pedreira da Madalena, revela ser o de maior produção neste ano. Tal fenómeno pode dever-

se a condições meteorológicas particularmente favoráveis que permitiram o aumento de 

produção ou pode dever-se à produção de agregados a partir de rochas de maiores dimensões, 

sendo tais contabilizadas como produção segundo registo da SOLUSEL.  

 

Os meses de setembro nos anos 2 (1991) e 20 (2009) são os de maior produção nos ditos anos. 

A relação linear comprova-se, com a construção da ponte ferroviária de São João a estender-

se de 1991 a 1994 e com a ligação ferroviária ao porto de Aveiro que decorreu entre os anos de 

2007 e 2009. Embora os meses de setembro não sejam tipicamente os de maior produção, tal 

fenómeno pode ser justificado da mesma forma que os meses de abril. 

 

Os meses de novembro dos anos 11 (2000) e 13 (2002) e o mês de fevereiro do ano 19 (2008) 

podem ser justificados pela mesma conclusão expressa, sendo que em 2000 esteve em curso a 

ampliação do aeroporto Francisco Sá Carneiro, em 2002 a extensão da VCI e em 2008 a 

renovação da Linha do Norte, no qual se inclui o rebaixamento da mesma em Espinho.  

 

O mês de fevereiro do ano 14 (2003) não comprova a relação linear e não pode justificada 

com a ocorrência de obras públicas ‘fora de época’, sendo, portanto, um mês anómalo e 

justificar-se com a procura de material rochoso por índole particular.  

 

Os meses de maio dos anos 3 (1992) e 7 (1996) são os de maior produção para ditos anos, 

verificando-se a relação linear apenas para o mês de maio de 1992.  

 

Os meses de agosto do ano 5 (1994) e setembro do ano 6 (1995) são os de maior produção 

para ditos anos, mas apenas o mês de agosto de 1994 comprova a relação linear.  

 

Por último, os meses de março do ano 12 (2001) e dezembro do ano 21 (2010) são os de maior 

produção para ditos anos, apenas se verificando a relação linear mencionada para o mês de 

dezembro de 2010. 

 

Após realizar a média da produção anual para cada mês, conclui-se que o mês com maior 

produção em média é maio (33316 t), seguido de julho (32579 t) e setembro (31400 t). Conclui-

se que tal é coerente com o aumento das obras públicas nos ‘meses de Verão’ (maio-setembro). 

  

Os meses com produção média mais baixa são os denominados ‘meses de Inverno’ (setembro-

fevereiro), nos quais devido à diminuição da execução de obras, não há tanta necessidade de 

fornecimento de material rochoso. Nestes meses há ainda condições meteorológicas adversas 

que dificultam a produção e, consequentemente, a diminuem. 
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Figura 61-Produção discriminada para ano 14 (2003) 

Como já referido aquando da análise da produção mensal discriminada, o produto 2.7. (brita 

25-50 mm/32-63 mm) foi o mais produzido no período de 2000-2010, tendo sido o produto mais 

produzido em 6 destes anos (figura 61), ou seja, em 54,5% destes, tendo produção média anual 

de 65747,4 t.  

 

Segue-se o produto 5 (enrocamento) que foi o mais produzido em 3 anos destes anos, ou seja, 

em 27,3% destes, tendo produção média anual de 66523,6 t. 

 

Seguem-se os produtos 1.2. e 2.1. (tout-venant 0-50 mm/0-32 mm e tout-venant de 2ª 0-25 

mm/0-40 mm, respetivamente) que se verificou serem os produtos de maior produção apenas 

num ano, ou seja, em 9,1% destes, tendo produção média anual de 9399,3 t e 11696,8 t 

respetivamente.  

 
Verificou-se ainda que os anos de maior produção do produto 2.7. foram os anos 

11,12,13,14,15 e 20 (2000,2001,2002,2003,2004 e 2009, respetivamente), os anos de maior 

produção do produto 5 foram os anos de 16,17 e 18 (2005,2006 e 2007, respetivamente), o ano 

de maior produção do produto 2.1. foi o ano 19 (2008) e o ano de maior produção do produto 

1.2. foi o ano 21 (2010). 

  

As produções de brita 25-50 mm/32-63 mm nos anos referidos podem ser justificadas pelo 

fornecimento de material para as obras de ampliação do aeroporto Francisco Sá Carneiro 

(2000), VCI (2002) e A29 (2004), assim como a renovação da Linha do Norte (2008-2011). 

  

As produções de enrocamento nos anos referidos podem ser justificadas pelo fornecimento de 

material para a construção do Molhe Sul da Barra do Douro (2006-2009). A produção de tout-

venant de 2ª 0-25 mm/0-40 mm no ano 19 (2008) pode ser justificada pelo fornecimento de 

material para o rebaixamento da Linha do Norte em Espinho. Por último, a produção de tout-

venant 0-50 mm/0-32 mm no ano 2010 pode ser justificada pelo fornecimento de material para 

a renovação da Linha do Norte.  
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Figura 62-Custo unitário para ano 14 (2003) 

Para o custo unitário, não foi dada especial atenção a um período de tempo em específico, 

mas antes ao período de tempo total. 

 

Fazendo então a análise do custo unitário anual de cada um dos consumíveis em estudo (figura 

62), constatou-se que o consumível bit teve o maior custo unitário médio anual no ano 10 

(1999), com valor de 0,03 €/t e o menor custo unitário médio anual no ano 15 (2004), com valor 

de 0,012 €/t. O valor elevado de custo unitário médio anual no ano de 1999 pode dever-se à 

necessidade de fornecimento de material para as obras públicas de renovação da estação de 

Campanhã e de terrapleno do terminal de contentores da APDL. O valor baixo de custo unitário 

médio anual no ano de 2004 pode dever-se à utilização de material em stock para o 

fornecimento das obras públicas nas quais a SOLUSEL teve participação em dito ano, 

nomeadamente a extensão da VCI. Isto por sua vez causa a diminuição da necessidade da 

execução da operação de perfuração. 

 

O consumível explosivo teve o maior custo unitário médio anual no ano 4 (1993), com valor 

de 0,52 €/t e o menor custo unitário médio anual no ano 16 (2005), com valor de 0,20 €/t. O 

valor elevado de custo unitário médio anual no ano de 1993 pode dever-se à necessidade de 

fornecimento de material para a construção da ponte ferroviária de São João, que teve período 

de execução entre 1991 e 1994. O valor baixo de custo unitário médio anual no ano de 1995 

pode dever-se à ausência de participação da SOLUSEL em obras públicas de grande envergadura.  

 

O consumível eletricidade teve o maior custo unitário médio anual no ano 3 (1992), com valor 

de 0,70 €/t e o menor custo unitário médio anual no ano 16 (2005), com valor de 0,27 €/t. O 

valor elevado de custo unitário médio anual no ano de 1992 pode justificar-se pela mesma razão 

que o valor elevado de custo unitário médio anual do consumível explosivo: há fornecimento, 

neste ano, de material para a construção do Complexo Oficinal de Guifões. O valor baixo de 

custo unitário médio anual no ano de 2005 pode dever-se à ausência de participação da SOLUSEL 

em obras públicas de grande envergadura e/ou da utilização de material em stock para 

cumprimento das encomendas nesse ano, causando assim uma diminuição do consumo de 

eletricidade pelo britador. 

 

O consumível combustível teve o maior custo unitário médio anual no ano 21 (2010), com 

valor de 1,31 €/t e o menor custo unitário médio anual no ano 8 (1997), com valor de 0,45 €/t. 

O valor elevado de custo unitário médio anual no ano de 2010 pode dever-se à participação da 

SOLUSEL como fornecedor na renovação da Linha do Norte, que teve período de execução entre 

2008 e 2011. O valor baixo de custo unitário médio anual no ano de 1997 pode dever-se à já 

referida razão de utilização de material em stock para cumprimento das encomendas nesse 

ano. Com isto, as operações de transporte de material não se realizam com tanta frequência 
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como a que se verifica quando há a ocorrência das operações anteriores a esta (perfuração e 

desmonte). 

 

O consumível tela transportadora teve o maior custo unitário médio anual no ano 17 (2006), 

com valor de 0,13 €/t e o menor custo unitário médio anual no ano 5 (1994), com valor de 0,01 

€/t. O valor elevado de custo unitário médio anual no ano de 2006 pode dever-se ao facto de 

neste ano a SOLUSEL ter tido participação na construção do molhe Sul da Barra do Douro com 

enrocamento, havendo maior dano nas telas transportadoras como consequência. O valor baixo 

de custo unitário médio anual no ano de 1994 parece não ter justificação aparente, dado que 

a SOLUSEL participou na construção da VCI neste ano, assim como na ponte ferroviária de São 

João. Pode-se especular que tal se deva ao método de registo utilizado para o consumo das 

telas transportadoras, isto é, estas só são consideradas quando novos troços/telas 

transportadoras completas são adquiridas.       

 

O consumível com maior custo unitário ao longo do período dos 21 anos foi o combustível, 

contabilizando 85,7% do custo unitário total. 

 

Foi feita ainda a média anual da soma do custo unitário dos cinco consumíveis em questão e 

constatou-se que o maior custo unitário anual foi registado no ano 21 (2010), tendo valor de 

2,26 €/t, seguido do ano 19 (2008), tendo valor de 1,92 €/t; do ano 18 (2007), tendo valor de 

1,91 €/t; do ano 20 (2009), tendo valor de 1,87 €/t; e do ano 17 (2006), tendo valor de 1,75 

€/t. Estas observações são consistentes com o conhecido acerca do historial de produção da 

pedreira: a conversão da pedreira de regime parcial de produção de agregados graníticos e 

aterro de resíduos inertes para regime exclusivo de aterro de resíduos inertes deveu-se ao 

abrandar da produção da pedreira, sendo isto uma consequência da diminuição da necessidade 

do fornecimento de material, tendo a crise económica sentida no país nesse período de tempo 

sido o catalisador para tal. 

 

Os restantes elevados valores de custo unitário podem ser justificados de igual forma, havendo 

apenas uma pequena diminuição de custo unitário no ano 20 (2009) relativamente à tendência 

de aumento de custo unitário com o passar dos anos no período de 2006-2010.  

 

 
Figura 63-Custo para o ano 14 (2003) 

Fazendo então a análise do custo anual de cada um dos consumíveis em estudo (figura 63), 

conclui-se que o consumível com maior custo ao longo dos 21 anos foi o combustível, 

contabilizando 90,5% do custo total. 

 

O consumível bit teve o maior custo médio anual no ano 2 (1991), com valor de 2286,52 € e o 

menor custo médio anual no ano 20 (2009), com valor de 19,04 €. O valor elevado de custo 
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médio anual no ano de 1991 pode dever-se à necessidade de fornecimento de material para a 

obra da ponte ferroviária de São João. Esta necessidade elevada de fornecimento neste ano 

levou a uma maior produção de material, o que por sua vez acelera o ritmo de desgaste dos 

bits e, consequentemente, aumenta a frequência da necessidade da substituição destes, de 

forma a manter o nível de eficiência adequado. O valor baixo de custo médio anual no ano de 

2009 pode dever-se à utilização de material em stock para o fornecimento das obras públicas 

nas quais a SOLUSEL teve participação em dito ano ou ao tipo de produto necessário (entenda-

se granulometria), nomeadamente a ligação ferroviária ao porto de Aveiro e o molhe Sul da 

Barra do Douro, o que por sua vez diminui a necessidade da execução da operação de 

perfuração, havendo menos desgaste de bit.  

 

O consumível explosivo teve o maior custo médio anual no ano 2 (1991), com valor de 28034,09 

€ e o menor custo médio anual no ano 18 (2007), com valor de 1849,37 €. O valor elevado de 

custo médio anual no ano de 1991 pode dever-se à necessidade de fornecimento de material 

para a construção da ponte ferroviária de São João. Esta necessidade levou naturalmente à 

utilização de mais explosivo para se obter a quantidade de agregados desejada, totalizando um 

custo superior com este consumível neste ano. O valor baixo de custo médio anual no ano de 

2007 não tem explicação aparente dado a SOLUSEL ter participado não só na obra pública da 

ponte ferroviária de São João neste ano, tendo esta duração entre 2007 e 2009, mas também 

na ligação ferroviária ao porto de Aveiro. Uma possível justificação pode ser a existência de 

material necessário para estas já em stock ou a crise económica.  

 

O consumível eletricidade teve o maior custo médio anual no ano 2 (1991), com valor de 

29311,78 € e o menor custo médio anual no ano 16 (2005), com valor de 4239,40 €. O valor 

elevado de custo médio anual no ano de 1991 pode justificar-se com a necessidade de 

fornecimento para a ponte ferroviária de São João. Conclui-se que foi então necessário executar 

a operação de britagem mais frequentemente, possivelmente para se obter a granulometria 

desejada, o que fez aumentar o consumo de eletricidade neste ano. O valor baixo de custo 

médio anual no ano de 2005 pode justificar-se com a mesma causa do valor baixo de consumo 

médio anual referido. 

 

O consumível combustível teve o maior custo médio anual no ano 1 (1990), com valor de 

36961,69 € e o menor custo médio anual no ano 18 (2007), com valor de 7745,12 €. O valor 

elevado de custo médio anual no ano de 1990 pode dever-se à participação da SOLUSEL como 

fornecedor na ampliação do aeroporto Francisco Sá Carneiro. Com a necessidade de mais 

material vem a necessidade de execução das operações de perfuração, desmonte, carga e 

transporte com mais frequência, sendo o combustível maioritariamente gasto nesta última 

operação. O valor baixo de custo médio anual no ano de 2007 não tem justificação aparente 

dado que neste ano a SOLUSEL participou não só na construção da ligação ferroviária ao porto 

de Aveiro como na extensão da VCI. 

 

O consumível tela transportadora teve o maior custo médio anual no ano 2 (1991), com valor 

de 4909,32 € e o menor custo médio anual no ano 18 (2007), com valor de 199,88 €. O custo 

registado neste consumível não se relaciona diretamente com as obras executadas, mas com a 

compra de novas telas transportadora e/ou troços de tela transportadora, como já referido.  
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Figura 64-Consumo unitário de bit em ano 14 (2003) 

Para o consumo unitário, dado que cada consumível tem a sua própria unidade, fez-se uma 

análise individual de cada consumível, estabelecendo o valor máximo e mínimo de consumo 

unitário anual para cada consumível e aferindo conclusões da comparação entre estes valores. 

 
Para o consumível bit (figura 64), verifica-se que este teve maior consumo unitário no ano 14 

(2003), com valor de 0,00027 uni. /t, e menor consumo unitário no ano 16 (2005), com valor de 

0,00011 uni. /t. No ano de 2003 não há registo de participação da SOLUSEL em grandes obras 

públicas. Dado ser conhecido o método utilizado no registo do consumo deste consumível 

(semelhante ao utilizado para a tela transportadora), pode-se assumir que este valor elevado 

de consumo se deve ao aproveitar da oportunidade para fazer a substituição de bits gastos, de 

forma a não interferir com o cumprimento de encomendas. No ano de 2005 também não se 

verifica a participação da SOLUSEL em obras públicas e como tal, o valor baixo do consumo 

unitário de bit neste ano é coerente com tal. 

 

 
Figura 65-Consumo unitário de explosivo em ano 14 (2003) 

Para o consumível explosivo (figura 65), verifica-se que este teve maior consumo unitário no 

ano 10 (1999), com valor de 0,137 kg/t, e menor consumo unitário no ano 21 (2010), com valor 

de 0,070 kg/t. No ano de 1999 há registo da participação da SOLUSEL na construção do 

terrapleno no terminal de contentores da APDL assim como na renovação da estação de 

Campanhã o que justifica o valor elevado de consumo unitário de explosivo. No ano de 2010, a 

pedreira da Madalena já apresentava uma produção muito baixa em comparação com valores 

de produção anual anteriores, sendo que pouco depois esta fez a conversão total para aterro 

de resíduos inertes. Tal justifica o valor de consumo unitário baixo de explosivo, não havendo 
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necessidade de produção neste período, embora ainda houvesse neste ano produção para a 

obra da renovação da Linha do Norte. 

 
Figura 66-Consumo unitário de eletricidade em ano 14 (2003) 

Para o consumível eletricidade (figura 66), verifica-se que este teve maior consumo unitário 

no ano 20 (2009), com valor de 4,16 kWh/t, e menor consumo unitário no ano 16 (2005), com 

valor de 1,16 kWh/t. No ano de 2009, a produção anual registada já apresenta um valor muito 

baixo em relação a produções de anos anteriores. No entanto, apresenta o maior consumo 

unitário em registo, não havendo justificação aparente para tal. No ano de 2005, há produção 

considerável de material rochoso, mas consumo unitário baixo. Tal pode dever-se à produção 

de material de grandes dimensões que não requer tanto processamento, em termos de 

fragmentação, como por exemplo, enrocamento. Este produto contabiliza 89% da produção 

anual em 2005.   

 

 
Figura 67- Consumo unitário de combustível em ano 14 (2003) 

Para o consumível combustível (figura 67), verifica-se que este teve maior consumo unitário 

no ano 21 (2010), com valor de 1,04 L/t, e menor consumo unitário no ano 16 (2005), com valor 

de 0,32 L/t. No ano de 2010, embora ainda houvesse produção de material rochoso, não se 

encontra justificação aparente para o valor de consumo unitário de combustível neste ano em 

particular. No ano de 2005, o consumo unitário de combustível é baixo e tal pode ser justificado 

pela elevada produção de enrocamento neste ano. Esta requer menos ciclos de transporte e, 

por consequência, há menor consumo de combustível. 
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Figura 68-Consumo unitário anual de tela em ano 14 (2003) 

Para o consumível tela transportadora (figura 68), verifica-se que este teve maior consumo 

unitário no ano 17 (2006), com valor de 0,00114 uni. /t e menor consumo unitário no ano 19 

(2008), com valor de 0,00049 uni. /t. No ano de 2006 regista-se consumo elevado de tela 

transportadora que pode ser justificado pela substituição de troços desta neste ano. No ano de 

2008 há consumo de tela transportadora baixo que pode ser justificado pelo amortecimento do 

preço das telas transportadoras já ter sido estar perto do fim, manifestando-se já pouco neste 

ano.         

 

Por último, passa-se à análise a 21 anos da produção, custo, custo unitário e consumo 

unitários. 

 

 
Figura 69-Produção total anual a 21 anos 

Após análise das produções totais anuais no período de 1990 (ano 1) a 2010 (ano 21) na figura 

69, verifica-se que o ano de maior produção neste período foi o ano 2 (1991), contabilizando 

847625 t de material e correspondendo a 11,3% da produção total, enquanto que o ano de 

menor produção foi o ano 18 (2007), contabilizando 122931 t de material e correspondendo a 

1,6% da produção total. A média de produção total anual neste período é de 357334 t. 

 

O valor elevado de produção total anual em 1991 pode ser justificado pelo fornecimento de 

material para a obra da ponte ferroviária de São João. Embora esta seja a única obra pública 

na qual a SOLUSEL participou neste ano, a quantidade de material necessária para esta, a juntar 

à produção das restantes encomendas tornou este ano no mais produtivo no período 1990-2010. 

O valor baixo de produção total anual registado em 2007 carece de justificação coerente com 
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os eventos deste ano dado que houve fornecimento para a ligação ferroviária ao porto de 

Aveiro, assim como para a extensão da VCI.  

 

Como se pode observar, a tendência da produção na pedreira da Madalena é no geral 

descendente ao longo do tempo, embora apresente alguns ‘picos’ de produção, nomeadamente 

nos anos 2 (1991), 7 (1996), 11 (2000) e 16 (2005). Estes anos, com exceção do ano 11, têm 

correspondência com o fornecimento de material rochoso para obras públicas, tais como a 

ponte ferroviária de São João, o centro comercial Arrábida Shopping e o aeroporto Francisco 

Sá Carneiro, respetivamente. Há uma exceção no ano 16 (2005) que apresenta um aumento de 

2,5% do ano 15 (2004) para o ano 16, aumento este do dobro da produção registada no ano de 

2004. Pode-se especular que tal se deva à exploração do maciço para fornecimento à obra 

pública da construção do Molhe Sul da Barra do Douro.  

 

 
Figura 70-Produção total mensal a 21 anos 

Após análise das produções totais mensais no período de 1990 (ano 1) a 2010 (ano 21) na figura 

70, verifica-se que os meses de maio foram os que tiveram maior produção, contabilizando 

699639 t e correspondendo a 9,3% da produção total. Verifica-se ainda que os meses que 

tiveram menor produção foram os meses de fevereiro, contabilizando 541198 t e 

correspondendo a 7,2% da produção total.  

 

De todos os meses analisados, o mês que teve maior produção foi setembro do ano 2 (1991), 

com 89280 t de produção e o que teve menor produção foi abril do ano 18 (2007), com 3604 t 

de produção. 

 

Na figura 70, pode-se observar que a tendência geral é para haver um aumento de produção 

até se atingir os ‘meses de Verão’, nos quais a produção atinge valores máximos. Esta tendência 

é quebrada com o passar do tempo e final da estação, isto é, nos meses de setembro a produção 

começa a decrescer e continua a decrescer até ao fim do ano. Estas mudanças são então 

repetidas em ciclo ao longo dos anos analisados nesta dissertação. A razão para tal prende-se 

com as condições meteorológicas nos meses de Verão, durante os quais há mais produção, 

facilitando-a.  Esses “entraves” existem mais nos meses de Inverno, tais como inundação da 

«praça da pedreira» e respetiva necessidade de dragagem da água o que não só causa mais 

custos com a realização desta operação auxiliar como abranda o ritmo dos ciclos de trabalho 

e, consequentemente, a produção geral da pedreira. 

 

Fez-se ainda o cálculo da produção média para todos os conjuntos de meses (todos os janeiros, 

todos os fevereiros, etc.). Tem-se então que nos meses de janeiro, a produção média foi de 

27032 t; nos meses de fevereiro, a produção média foi de 25771 t; nos meses de março, a 

produção média foi de 29318 t; nos meses de abril, a produção média foi de 30986 t; nos meses 
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de maio, a produção média foi de 33316 t; nos meses de junho, a produção média foi de 31210 

t; nos meses de julho, a produção média foi de 32759 t; nos meses de agosto, a produção média 

foi de 30827 t; nos meses de setembro, a produção média foi de 31400 t; nos meses de 

setembro, a produção média de 30277 t; nos meses de novembro, a produção média foi de 

28481 t e nos meses de dezembro, a produção média foi de 25958 t. 

 

 
Figura 71- Custo total anual a 21 anos 

Após análise da figura 71, conclui-se que o ano com maior custo total no período de 21 anos 

em estudo foi o ano 2 (1991), contabilizando 2477968 € e correspondendo a 11,1% do custo 

total. Em oposição, conclui-se que o ano com menor custo total no período de 21 anos em 

estudo foi o ano 18 (2007), contabilizando 368987 € e correspondendo a 1,7% do custo total, 

sendo que o custo médio total em 21 anos é de 498841 €. Da observação da figura conclui-se 

também que há uma tendência geral descendente do custo total anual ao longo do tempo. Tal 

observação é coerente com o conhecido acerca da evolução da produção da pedreira: houve 

uma diminuição de produção progressiva ao longo dos anos, sendo que a partir do ano de 2008 

esta diminuição foi ainda mais acentuada, levando à conversão total da pedreira em aterro de 

resíduos inertes.  

 

 
Figura 72-Custo total mensal a 21 anos 

Após análise dos custos totais mensais no período de 1990 (ano 1) a 2010 (ano 21) na figura 

72, verifica-se que os meses de março foram os que tiveram custo mais elevado, contabilizando 

1997423 € e correspondendo a 8,9% do custo total. Verifica-se ainda que os meses que tiveram 

custo menor foram os meses de dezembro, contabilizando 1711932 € e correspondendo a 7,7% 

do custo total. 
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De todos os meses analisados, o mês que teve maior custo foi maio do ano 1 (1990), com 

249491 € de custo total e o que teve menor custo foi agosto do ano 18 (2007), com 13602 € de 

custo total. Da observação da figura 72, verifica-se um padrão de aumento e diminuição a cada 

2 meses, excetuando no período agosto-setembro, no qual se verifica um aumento de custo e 

no período novembro-dezembro, no qual se verifica uma diminuição abrupta do custo. O padrão 

de aumentos e diminuições sucessivas do custo podem dever-se ao facto de num mês se 

executar a etapa de perfuração e no seguinte a etapa de desmonte, o que influencia no custo 

mensal. 

 

Por último, apresenta-se o custo médio de cada conjunto de meses: portanto nos meses de 

janeiro, o custo médio registado foi de 83687,9 €; nos meses de fevereiro, o custo médio 

registado foi de 82472,5 €; nos meses de março, o custo médio registado foi de 95115,4 €; nos 

meses de abril, o custo médio registado foi de 88638,7 €; nos meses de maio, o custo médio 

registado foi de 94089,7 €; nos meses de junho, o custo médio registado foi de 84636,3 €; nos 

meses de julho, o custo médio registado foi de 91491,3 €; nos meses de agosto, o custo médio 

registado foi de 87084 €; nos meses de setembro, o custo médio registado foi de 89728,3 €; nos 

meses de setembro, o custo médio registado foi de 93303,1 €; nos meses de novembro, o custo 

médio registado foi de 93052 €; no meses de dezembro, o custo médio registado foi de 81520,6 

€. 

 
Figura 73- Custo unitário total anual a 21 anos 

Após análise da figura 73, conclui-se que o ano com maior custo unitário total no período de 

21 anos em estudo foi o ano 21 (2010), contabilizando 52,43 €/t e correspondendo a 6,2% do 

custo unitário total. Em oposição, conclui-se que o ano com menor custo total no período de 

21 anos em estudo foi o ano 16 (2005), contabilizando 34,33 €/t e correspondendo a 4,1 % do 

custo unitário total, sendo que o custo unitário médio total em 21 anos é de 40,07 €/t. 

  

Verifica-se que há uma tendência geral crescente do custo unitário ao longo do tempo, com 

exceção do período dos anos 11 a 16. Neste período houve bastante produção para diversas 

obras públicas, o que diminuiu o custo unitário momentaneamente. 
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Figura 74-Custo unitário total mensal a 21 anos 

Após análise dos custos unitários totais mensais no período de 1990 (ano 1) a 2010 (ano 21) na 

figura 74, verifica-se que os meses de novembro foram os que tiveram custo unitário mais 

elevado, contabilizando 78,83 €/t e correspondendo a 9,4 % do custo unitário total. Verifica-se 

ainda que os meses que tiveram menor custo unitário foram os meses de maio, contabilizando 

61,56 €/t e correspondendo a 7,3% do custo unitário total. 

  

De todos os meses analisados, o mês que teve maior custo unitário foi março de ano 16 (2005), 

com 11,18 €/t de custo unitário total e o que teve menor custo unitário foi junho do ano 16 

(2005), com 0,65 €/t de custo unitário total. 

  

Da observação da figura 74, verifica-se que a cada 2/3 meses há uma mudança de curso do 

custo unitário total, havendo um alternar entre um aumento e uma diminuição com exceção 

do mês de junho que apresenta uma mudança de curso em relação ao mês anterior que apenas 

dura um mês. Há então um aumento de custo unitário verificado nos meses de janeiro e 

fevereiro, diminuição verificada nos meses de março e abril, aumento verificado no mês de 

maio, diminuição verificada nos meses de junho e julho, aumento verificado nos meses de 

agosto, setembro e setembro havendo, por fim, uma diminuição de custo unitário nos meses de 

novembro e dezembro. Este padrão de aumentos e descidas do custo unitário pode ser 

justificado da mesma forma que o padrão verificado no custo total mensal mencionado. 

 

Por último, apresenta-se o custo unitário médio de cada conjunto de meses a 21 anos: nos 

meses de janeiro, o custo unitário médio registado foi de 3,29 €/t; nos meses de fevereiro, o 

custo unitário médio registado foi de 3,48 €/t; nos meses de março, o custo unitário médio 

registado foi de 3,55 €/t; nos meses de abril, o custo unitário médio registado foi de 3,22 €/t; 

nos meses de maio, o custo unitário médio registado foi de 2,93 €/t; nos meses de junho, o 

custo unitário médio registado foi de 3,26 €/t; nos meses de julho, o custo unitário médio 

registado foi de 3,13 €/t; nos meses de agosto, o custo unitário médio registado foi de 3,04 

€/t; nos meses de setembro, o custo unitário médio registado foi de 3,32 €/t; nos meses de 

setembro, o custo unitário médio registado foi de 3,44 €/t; nos meses de novembro, o custo 

unitário médio registado foi de 3,75 €/t; nos meses de dezembro, o custo unitário médio 

registado foi de 3,65 €/t. 

 

Passa-se agora a fazer uma análise mais específica dos consumíveis, ao analisar a sua evolução 

ao longo dos 21 anos tanto no consumo unitário como no custo e custo unitário. 
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Figura 75-Consumo unitário de consumível bit a 21 anos 

Como se pode ver na figura 75, o consumo unitário foi aumentando ao longo dos anos em 

pequenos incrementos, tendo registado um grande aumento a partir do ano 11 (2000) que durou 

até ao ano 14 (2003), tendo de seguida uma descida abrupta, atingindo valores de consumo 

unitário mais baixos até que os valores de consumo unitário registados na década de 90 (1990-

1999). Houve “recuperação” da descida nos anos seguintes, tendo o consumo unitário de bit 

sofrido mais uma ligeira flutuação negativa nos anos 18 (2007) e 21 (2010).  

 

Para este consumível, tal como para o consumível tela transportadora, o registo do seu 

consumo foi feito num regime de «entradas» e «saídas», isto é, este era registado quando havia 

aquisição/ substituição destes. Os valores de consumo unitário registados foram obtidos, 

portanto dividindo o custo do consumível pelo seu período de utilização respetivo. No entanto, 

é de salientar que o ano de maior consumo unitário de bit foi o ano 14 (2003), contabilizando 

0,00028 uni./t e correspondendo a 7,7% do consumo unitário de bit total; o ano de menor 

consumo unitário de bit foi o ano 16 (2005), contabilizando 0,00011 uni./t e correspondendo a 

3,1% do consumo unitário de bit total. O consumo unitário médio total foi de 0,00017 uni. /t. 

 

 
Figura 76-Consumo unitário de consumível explosivo a 21 anos 

Após observação da figura 76, conclui-se que o consumo unitário de explosivo ao longo dos 21 

anos teve aumentos significativos, nomeadamente nos anos 10,11,13,14,15 

(1999,2000,2002,2003,2005, respetivamente) e nos anos 19 e 20 (2008 e 2009, respetivamente). 

O primeiro grande aumento registado pode ser justificado pelo fornecimento de material para 

as obras de terraplenagem no terminal de contentores da APDL, renovação da estação de 

Campanhã, ampliação do aeroporto Francisco Sá Carneiro e rebaixamento da Linha do Norte. 

O segundo aumento pode ser justificado pelo fornecimento de material para as obras de 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

C
o

n
su

m
o

 u
n

it
á

ri
o

 (
%

)

Ano

Consumo unitário de consumível Bit a 
21 anos

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

C
o

n
su

m
o

 u
n

it
á

ri
o

 (
%

)

Ano

Consumo unitário de consumível 
Explosivo a 21 anos



67 
 

renovação da Linha do Norte, de construção do Molhe Sul da Barra do Douro e da ligação 

ferroviária ao porto de Aveiro. Ainda de salientar a diminuição brusca de consumo unitário no 

ano 21. Tal deve-se ao facto de a pedreira já não apresentar grande tonelagem de produção e, 

como tal, menor necessidade de utilização de explosivo.  

    

O ano de maior consumo unitário de explosivo foi o ano 10 (1999), contabilizando 0,14 kg/t e 

correspondendo a 6,4% do consumo unitário total e o ano de menor consumo unitário de 

explosivo foi o ano 21 (2010), contabilizando 0,07 kg/t e correspondendo a 3,3% do consumo 

unitário total. O consumo unitário médio foi de 0,10 kg/t. 

  

 
Figura 77-Consumo unitário de consumível eletricidade a 21 anos 

Após observação da figura 77, conclui-se que o consumo unitário de eletricidade ao longo dos 

21 anos foi aumentando gradualmente, tendo quatro aumentos relevantes e uma diminuição 

considerável: no ano 4 (1993), 9 (1998), 10 (1999), 14 (2003), ano 20 (2009) e ano 16 (2005), 

respetivamente.  

 

O aumento registado no ano de 1993 pode ser justificado pelo fornecimento de material para 

a construção da ponte ferroviária de São João; o aumento registado nos anos de 1998 e 1999 

pode ser justificado pelo fornecimento de material para a terraplenagem no terminal de 

contentores da APDL e para a renovação da estação de Campanhã; o terceiro aumento, no ano 

de 2003, aparentemente não tem justificação, podendo-se apenas especular que se deva à 

necessidade de produção de material a ser utilizado na obra de extensão da A29, na qual a 

SOLUSEL participou no ano seguinte; o quarto e último aumento no ano de 2009 pode ser 

justificado pelo fornecimento de material para as obras de renovação da Linha do Norte, de 

construção do Molhe Sul da Barra do Douro e da ligação ferroviária ao porto de Aveiro. 

  

A diminuição brusca do consumo unitário de eletricidade no ano de 2005 pode dever-se ao 

facto de neste ano a maioria da produção (89% da produção total) ter sido de enrocamento. 

Dado este material não precisar de tanto processamento como os agregados e dado o britador 

na pedreira funcionar a energia elétrica, a diminuição ou aumento do consumo unitário deste 

consumível está intimamente relacionado com o tipo de produto produzido em maior 

quantidade nesse(s) ano(s), apresentando uma relação de proporcionalidade direta. 

         

O ano de maior consumo unitário de eletricidade foi o ano 20 (2009), contabilizando 4,16 

kWh/t e correspondendo a 6,6% do consumo unitário total e o ano de menor consumo unitário 

de eletricidade foi o ano 16 (2005), contabilizando 1,16 kWh/t e correspondendo a 1,8% do 

consumo unitário total. O consumo unitário médio foi de 3,03 kWh/t. 
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Figura 78- Consumo unitário de consumível combustível a 21 anos 

Após observação da figura 78, conclui-se que o consumo unitário de combustível ao longo dos 

21 anos sofreu diversas flutuações, apresentando uma diminuição brusca e consecutivo aumento 

brusco nos anos seguintes: no ano 15 (2004) há então a diminuição brusca do consumo unitário, 

atingindo o valor mais baixo no ano 16 (2005) seguido dum aumento brusco que se prolonga até 

ao ano 19 (2008), inclusive. 

  

As flutuações registadas são coerentes com o funcionamento da pedreira: enquanto que as 

operações de perfuração e/ou desmonte possam não ser realizadas em certos meses, a 

operação de transporte realiza-se sempre, dependendo a sua magnitude da tonelagem de 

produção respetiva desse mês. 

  

Apesar destas flutuações, há uma ligeira tendência de aumento do consumo unitário ao longo 

dos anos. Há vários picos de consumo unitário, tanto relativos a grande consumo unitário como 

a consumo unitário reduzido. O pico mais relevante considera-se ser o presente no ano de 2005: 

neste ano, a produção contabilizou 89% de produção de enrocamento, o que significa que são 

precisas menos viagens ou operações de transporte para contabilizar a tonelagem deste 

produto. Há ainda três picos de consumo unitário nos anos 10 (1999), 19 (2008) e 21 (2010): o 

pico de 1999 deve-se ao fornecimento de material para as obras de terraplenagem no terminal 

de contentores da APDL e de renovação da estação de Campanhã, o pico de 2008 deve-se ao 

fornecimento de material para a renovação da Linha do Norte, assim como o pico de 2010.   

 

O ano de maior consumo unitário de combustível foi o ano 21 (2010), contabilizando 1,04 L/t 

e correspondendo a 6,5% do consumo unitário total e o ano de menor consumo unitário de 

combustível foi o ano 16 (2005), contabilizando 0,32 L/t e correspondendo a 2,0% do consumo 

unitário total. O consumo unitário médio foi de 0,76 L/t. 
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Figura 79- Consumo unitário de consumível tela transportadora a 21 anos 

Após observação da figura 79, conclui-se que o consumo unitário de tela transportadora ao 

longo dos 21 anos foi muito irregular. Sabe-se que o registo de consumo unitário deste 

consumível não se rege pelo desgaste do material, mas sim pela aquisição de novas unidades, 

cujo preço é posteriormente distribuído pelos anos de produção nos quais foi utilizado. 

  

Pode-se apenas referir que este apresentou dois picos de consumo unitário, nomeadamente 

nos anos 14 (2003) e 17 (2006), seguidos de diminuições bruscas nos anos seguintes. O ano de 

maior consumo unitário de tela transportadora foi o ano 17 (2006), contabilizando 0,00114 uni. 

/t e correspondendo a 19,5% do consumo unitário total e o ano de menor consumo unitário de 

tela transportadora foi o ano 19 (2008), contabilizando 0,00049 uni. /t e correspondendo a 8,3% 

do consumo unitário total. O consumo unitário médio foi de 0,00028 uni. /t.  

 

Como se pode ver, o consumo unitário de tela transportadora registou valores nulos desde o 

ano 1 ao ano 13 inclusive, sendo este tecnicamente o menor valor de consumo unitário de tela 

transportadora neste período de tempo. No entanto, considerou-se o menor valor de consumo 

unitário de tela transportadora não nulo, de forma a se poder fazer uma breve análise acerca 

deste consumível. 

 

 
Figura 80-Custo unitário de consumível bit a 21 anos 

Após observação da figura 80, verifica-se que o custo unitário de bit tem uma tendência geral 

decrescente, observando-se um pico de custo unitário no ano 10 (1999). Este pico deve-se 

principalmente à participação da SOLUSEL nas obras públicas de terraplenagem no terminal dos 

contentores da APDL e de renovação da estação de Campanhã. 
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Esta tendência é coerente com a diminuição gradual da produção registada na pedreira da 

Madalena, havendo então menos consumo de bit. 

  

O ano de maior custo unitário de bit foi o ano 10 (1999), contabilizando 0,40 €/t e 

correspondendo a 6,7% do custo unitário total; o ano de menor custo unitário de bit foi o ano 

15 (2004), contabilizando 0,15 €/t e correspondendo a 2,4 % do custo unitário total. O custo 

unitário médio é de 0,29 €/t. 

 

 
Figura 81-Custo unitário de consumível explosivo a 21 anos 

Após observação da figura 81, verifica-se que o custo unitário de explosivo tem uma tendência 

decrescente geral, observando-se um pico de custo unitário no ano 4 (1993). Este pico pode 

dever-se à participação da SOLUSEL na obra pública da construção da ponte ferroviária de São 

João. Esta tendência é semelhante à verificada no custo unitário de bit, estando ambas a serem 

causadas pela diminuição gradual da produção registada na pedreira da Madalena: se não há 

necessidade de produtos que já não haja em stock em determinado ano, por norma não se 

realizavam as operações de perfuração e/ou desmonte. 

 

O ano de maior custo unitário de explosivo foi o ano 4 (1993), contabilizando 6,21 €/t e 

correspondendo a 7,7% do custo unitário; o ano de menor custo unitário de explosivo foi o ano 

16 (2005), contabilizando 2,37 €/t e correspondendo a 2,9 % do custo unitário total. O custo 

unitário médio é de 3,86 €/t. 

 

 
Figura 82-Custo unitário de consumível eletricidade a 21 anos 
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Após observação da figura 82, verifica-se que o custo unitário de eletricidade é moderado no 

início do período em estudo, passando a ser de grande valor desde o ano 2 (1991) até ao ano 3 

(1992), diminuindo nos anos seguintes, mas não bruscamente. 

  

Esta diminuição pode ser generalizada até ao 15 (2004), ano no qual o custo unitário sofre 

uma diminuição brusca, tendo mínimo no ano 16 (2005) e recuperando desta, passando para 

um pico de custo unitário elevado no ano 17 (2006) e uma diminuição no ano 18 (2007).  

 

Finalmente, há recuperação deste custo unitário até ao ano 20 (1999). Estas várias flutuações 

de custo unitário de eletricidade podem ser explicadas já que a energia elétrica é utilizada em 

duas etapas no ciclo de trabalho da pedreira da Madalena: na etapa de transporte, nas telas 

transportadoras existentes; na etapa de fragmentação, para efetuar a britagem do material 

para obtenção de granulometrias mais reduzidas. Ou seja, há um custo unitário de eletricidade 

que é prevalente e que subsiste ao longo dos 21 anos em estudo. A este acresce-se ou retira-se 

as flutuações provocadas pela oferta e procura. 

  

Pode-se destacar os seguintes picos: no ano 3 (1992), no ano 16 (2005) e no ano 18 (2007). No 

ano de 1992, há a necessidade de fornecimento das obras de construção do Complexo Oficinal 

de Guifões e da ponte ferroviária de São João, justificando o custo unitário elevado neste ano; 

no ano 2005, não há obras públicas de grande envergadura em que a SOLUSEL tenha participado, 

o que explica o custo unitário reduzido de eletricidade neste ano; finalmente, no ano de 2007, 

o pico de custo unitário pode ser justificado pelo fornecimento para as obras de ligação 

ferroviária ao porto de Aveiro, construção do molhe Sul da Barra do Douro e extensão da VCI.  

 

O ano de maior custo unitário de eletricidade foi o ano 3 (1992), contabilizando 8,39 €/t e 

correspondendo a 6,8% do custo unitário total; o ano de menor custo unitário de eletricidade 

foi o ano 16 (2005), contabilizando 3,26 €/t e correspondendo a 2,7 % do custo unitário total. 

O custo unitário médio é de 5,84 €/t. 

 

 
Figura 83- Custo unitário de consumível combustível a 21 anos 

Após observação da figura 83, verifica-se que o custo unitário de combustível sofre pequenas 

flutuações semi-periódicas inicialmente, desde o primeiro ano em estudo (1990) até ao ano 15 

(2004), ano no qual há uma diminuição brusca do custo unitário de combustível até ao ano 

seguinte. A partir do ano 16 (2005) até ao ano 18 (2007) há um aumento de custo unitário 

súbito, mas que foi diminuindo até ao ano 18. No ano 18, o custo unitário atinge um pico 

sucedido de diminuição no ano 19 (2008) e aumento brusco até ao fim do período de tempo em 

estudo (ano 21-2010).  
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O combustível, tal como a eletricidade, é um consumível que é sempre gasto em grande 

quantidade, sofrendo o seu custo unitário flutuações inerentes às necessidades de produção 

mensais e anuais e que dependem não só da tonelagem, mas do tipo de produto transportado. 

A estas se devem então os picos verificados anos 10 (1999), 15 (2004), ano 16 (2005), ano 17 

(2006), ano 19 (2008), ano 20 (2009) e ano 21 (2010). 

  

No ano de 1999 tem-se o fornecimento das obras públicas para a APDL e para a CP, já referidas 

anteriormente nesta dissertação; no ano de 2004, tem-se o fornecimento da obra pública da 

extensão da autoestrada A29: o custo unitário baixo neste ano não encontra portanto causa; 

nos anos de 2005 e 2006 o custo unitário elevado pode ser justificado pelo fornecimento à obra 

pública da construção do molhe Sul da Barra do Douro; no ano de 2008, houve fornecimento de 

material para a obra pública de ligação ferroviária ao porto de Aveiro e ainda para a renovação 

da Linha do Norte.  

 

O ano de maior custo unitário de combustível foi o ano 21 (2010), contabilizando 15,69 €/t e 

correspondendo a 9,5 % do custo unitário total; o ano de menor custo unitário de combustível 

foi o ano 8 (2007), contabilizando 5,37 €/t e correspondendo a 3,2 % do custo unitário total. O 

custo unitário médio é de 7,90 €/t. 

 

 
Figura 84-Custo unitário de consumível tela transportadora a 21 anos 

Pode-se referir que este custo unitário sofre variadas flutuações acentuadas ao longo dos 21 

anos em análise (figura 84). O ano de maior custo unitário de tela transportadora foi o ano 17 

(2006), contabilizando 1,56 €/t e correspondendo a 11,2 % do custo unitário total; o ano de 

menor custo unitário de tela transportadora foi o ano 5 (1994), contabilizando 0,17 €/t e 

correspondendo a 1,2 % do custo unitário total. O custo unitário médio é de 0,67 €/t. 
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Figura 85- Custo de consumível bit a 21 anos 

Passando agora para a análise de custo de cada consumível ao longo dos 21 anos, após 

observação da figura 85, verifica-se que o custo com bit diminui bruscamente nos primeiros 

anos do período de tempo em estudo, nomeadamente desde o ano 2 (1991) até ao ano 5 (1994), 

inclusive, sofrendo um ligeiro aumento nos 4 anos seguintes, sendo a tendência geral a de 

diminuição de custo até ao ano 21 (2010). Embora haja uma distribuição relativamente 

homogénea de encomendas para obras públicas ao longo dos 21 anos em estudo, o custo de bit 

vai diminuindo. 

  

O ano de maior custo com bit foi o ano 2 (1991), contabilizando 27438,25 € e correspondendo 

a 13,9 % do custo total; o ano de menor custo de bit foi o ano 19 (2008), contabilizando 1599,88 

€ e correspondendo a 0,8 % do custo total. O custo médio é de 9372,56 €.  

 

 
Figura 86- Custo de consumível explosivo a 21 anos 

Após observação da figura 86, verifica-se que o custo com explosivo diminui bruscamente nos 

primeiros anos do período de tempo em estudo, nomeadamente desde o ano 3 (1992) até ao 

ano 5 (1994), inclusive, sofrendo ligeiras flutuações positivas semi-periódicas até ao fim do 

período de tempo em análise. No entanto, a tendência geral é da diminuição de custo.  

 

Embora haja uma distribuição relativamente homogénea de encomendas para obras públicas 

ao longo dos 21 anos em estudo, o custo de explosivo vai diminuindo progressivamente. O 

aumento brusco verificado nos anos iniciais pode dever-se à ocorrência de mais operações de 

desmonte neste período, o que alinha com o facto de no período 1991-1994 a SOLUSEL ter 

fornecido material para três obras públicas: extensão da VCI, Complexo Oficinal de Guifões e 

ponte ferroviária de São João. Nos anos seguintes também há custos com explosivo, mas 
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pressupõe-se que nem em todos os meses são efetuados desmontes e, por vezes, há 

armazenamento de stock. Tal significa que por vezes para cumprir as encomendas não seria 

necessário fazer a extração da quantidade total de material requisitado, mas sim a combinação 

do material já em stock com a extração do restante material. 

 

O ano de maior custo com explosivo foi o ano 2 (1991), contabilizando 336409,09 € e 

correspondendo a 13,1 % do custo total; o ano de menor custo com explosivo foi o ano 18 (2007), 

contabilizando 22192,39 € e correspondendo a 0,9 % do custo total. O custo médio é de 

122296,27 €. 

 
Figura 87- Custo de consumível eletricidade a 21 anos 

Após observação da figura 87, verifica-se que o custo com eletricidade diminui bruscamente 

nos primeiros anos do período de tempo em estudo, nomeadamente desde o ano 2 (1991) até 

ao ano 5 (1994), inclusive, sofrendo ligeiras flutuações positivas semi-periódicas até ao fim do 

período de tempo em análise. No entanto, a tendência geral é da diminuição de custo.  

 

Embora haja uma distribuição relativamente homogénea de encomendas para obras públicas 

ao longo dos 21 anos em estudo, o custo de eletricidade vai diminuindo progressivamente. O 

aumento brusco verificado nos anos iniciais pode dever-se à necessidade de mais britagem, 

possivelmente para cumprir encomendas. Tal alinha com o facto de no período 1991-1994 a 

SOLUSEL ter fornecido material para tanto a extensão da VCI como para a ponte ferroviária de 

São João. Os custos com eletricidade estão sempre presentes já que as telas transportadoras 

funcionam a energia elétrica. No entanto, representam uma pequena fração da utilização total 

de eletricidade na pedreira, sendo que a maioria se compõe pelos gastos de energia elétrica na 

operação de britagem. Como tal, a variação do custo com eletricidade varia mais em função 

da maior ou menor frequência de ocorrência de britagem. 

 

O ano de maior custo com eletricidade foi o ano 2 (1991), contabilizando 351741,40 € e 

correspondendo a 10,9 % do custo total; o ano de menor custo com eletricidade foi o ano 16 

(2005), contabilizando 50872,78 € e correspondendo a 1,6 % do custo total. 

O custo médio é de 154350,86 €. 
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Figura 88-Custo de consumível combustível a 21 anos 

Após observação da figura 88, verifica-se que o custo com combustível diminui bruscamente 

nos primeiros anos do período de tempo em estudo, nomeadamente desde o ano 2 (1991) até 

ao ano 5 (1994), inclusive, sofrendo ligeiras flutuações positivas semi-periódicas até ao fim do 

período de tempo em análise. No entanto, a tendência geral é da diminuição de custo.  

 

Embora haja uma distribuição relativamente homogénea de encomendas para obras públicas 

ao longo dos 21 anos em estudo, o custo com combustível vai diminuindo progressivamente. O 

aumento brusco verificado nos anos iniciais pode dever-se à necessidade de cumprimento das 

encomendas. Tal alinha com o facto de no período 1991-1994 a SOLUSEL ter fornecido material 

para a extensão da VCI, para a ponte ferroviária de São João e para o Complexo Oficinal de 

Guifões.  

 

Os custos com combustível estão sempre presentes já que a etapa de transporte é sempre 

realizada. No entanto, a frequência destas depende da maior ou menor necessidade de cumprir 

a tonelagem da encomenda. 

 

O ano de maior custo com combustível foi o ano 2 (1991), contabilizando 446915,21 € e 

correspondendo a 11,0 % do custo total; o ano de menor custo com combustível foi o ano 18 

(2007), contabilizando 92941,47 € e correspondendo a 2,3 % do custo total. O custo médio é de 

193874,06 €. 
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Figura 89- Custo de consumível tela transportadora a 21 anos 

Após observação da figura 89, verifica-se que o custo com tela transportadora é irregular e 

sofre muitas flutuações tendo, no entanto, uma tendência geral de decréscimo ao longo do 

tempo. 

 

Embora haja uma distribuição relativamente homogénea de encomendas para obras públicas 

ao longo dos 21 anos em estudo, o custo com tela transportadora vai diminuindo. O registo 

tanto deste consumível como do consumível bit é feito de forma a que o custo destes é 

distribuído pelos anos de utilização, sendo que os anos de utilização se consideram o período 

de tempo passado entre a aquisição de novas telas ou troços de tela transportadora.  

 

Conclui-se que a aquisição de telas transportadoras foi diminuindo ao longo do tempo, 

podendo-se, portanto, especular que tal significa que estas foram sofrendo menos desgaste. 

Daqui pode-se aferir que foram sendo menos utilizadas, o que é coerente com o conhecido 

acerca da evolução da produção da pedreira da Madalena. 

 

O ano de maior custo com tela transportadora foi o ano 2 (1991), contabilizando 58911,80 € 

e correspondendo a 14,8 % do custo total; o ano de menor custo com tela transportadora foi o 

ano 18 (2007), contabilizando 2398,54 € e correspondendo a 0,6 % do custo total. 

O custo médio é de 18947,47 €. 

 

4.5.2. – Análise de Componentes Principais 
 

Há algumas considerações gerais que se aplicam tanto ao primeiro como ao segundo ensaio 

que se devem ter em conta. Essas considerações passam a ser descritas de seguida. 

O ano de 2001 (ano 12 no sistema de codificação) foi um ano em que se observaram condições 

meteorológicas particularmente adversas nos meses de Inverno, o que levou à ‘inundação’ da 

“praça de pedreira”. Embora a bomba de sucção de água tenha estado a operar em regime 

contínuo (24 horas, diariamente) durante os 8 meses na qual tal foi necessário, não foi possível 

explorar a bancada mais inferior da pedreira, o que pode justificar as quedas na produção 

registadas neste período e o aumento do custo unitário mensal de eletricidade e combustível. 

O mês de janeiro, por norma, era um mês fraco de vendas no geral já que as condições 

meteorológicas não permitiam executar o ritmo de exploração considerado normal e também 

pelo facto de esta ser a altura do ano em que os orçamentos ainda estão em fase de aprovação, 

não havendo tanto investimento.                  

Para o primeiro ensaio, verifica-se que os produtos tout-venant 0-25 mm, brita 0-15 mm, brita 

5-15 mm, brita 15-25 mm, brita 25-50 mm, enrocamento e o somatório de produção mensal 
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têm uma forte correlação positiva. Este resultado coincide com o esperado dado que ao ter que 

produzir mais ou menos britas, mais ou menos enrocamento tem que ser obtido, dado que é a 

partir deste que se obtém as britas de menor dimensão: ao aumentar ou diminuir a tonelagem 

de um destes produtos, afeta-se consequentemente a variável do somatório de produção. Todos 

os produtos e consumíveis estão fortemente associadas entre si, exceto o rachão britado 0-300 

mm e o somatório de produção mensal. Não há nenhuma causa aparente para tal fenómeno. 

 
O produto tout-venant 0-25 mm e o produto brita 5-15 mm estão correlacionados 

negativamente. Tal sugere que a produção destes é inversamente proporcional: aumentos na 

produção de tout-venant 0-25 mm correspondem à diminuição de produção de britas 5-15 mm. 

Não há nenhuma justificação óbvia nem aparente para este acontecimento dado que são 

produtos com produção independente na instalação de britagem. Uma possível explicação será 

que em algumas situações, devido ao desmonte estar a ser feito numa zona mais superficial do 

maciço, as gravilhas obtidas não terem a qualidade exigida (como consequência de alteração 

da rocha causada por exposição atmosférica e/ou escoamento de águas superficiais que 

comprometem a integridade do maciço nessa zona). Como tal, faz-se uma mistura de vários 

produtos com diferentes granulometrias, aumentando assim a produção do produto tout-venant 

0-25 mm. De notar que embora tal seja feito, a certificação de qualidade destes novos produtos 

fragmentados é efetuada.   

 

Constata-se que os meses finais do ano de 2009 e os meses do ano 2010 (maioritariamente) 

registam produções mais baixas nos diferentes tipos de produtos e consequentemente custos 

unitários mensais mais elevados. Tal pode ser justificado pelo abrandar do setor da construção 

que se deveu à crise financeira que atingiu o país em grande escala a partir do ano 2008 (ano 

19 no sistema de codificação) e que teve um impacto negativo prolongado geral no volume de 

produção da pedreira. 

 
Nos meses de Verão do ano de 2004, há elevada produção de tout-venant 0-25 mm e 

simultaneamente baixa produção de brita 5-15 mm. Para alguns meses considerados de 

‘Inverno’ em variados anos (outubro de 2000, janeiro de 2005, outubro de 2006, fevereiro de 

2009, fevereiro de 2010), verificou-se um comportamento oposto: quando havia stock do 

produto tout-venant 0-25 mm em excesso, este passava pelo britador de novo, de forma a se 

obter stock de material de menores granulometrias, aumentando assim a produção destas, 

nomeadamente o stock de britas 5-15 mm.  

 
Os meses fevereiro de 2002, dezembro de 2009 e dezembro de 2010 associam-se a baixas 

produções de rachão britado 0-300 mm, enquanto que os meses janeiro de 2000, novembro de 

2000 e fevereiro de 2010 têm um comportamento contrário. Não há nenhuma justificação 

aparente para estes resultados: apenas se pode dizer que à semelhança do enrocamento, a 

produção de rachão britado 0-300 mm apenas é considerada quando se registava a sua venda. 

 

Para o segundo ensaio, verifica-se uma correlação negativa entre os produtos brita 5-15 mm, 

brita 15-25 mm e enrocamento; e o produto tout-venant 0-25 mm. Tal pode ser justificado 

pelas razões referidas na projeção homóloga feita no primeiro ensaio.  

Observa-se uma correlação negativa entre os produtos brita 15-25 mm, tout-venant 0-25 mm, 

enrocamento; e os produtos brita 0-15 mm e brita 5-15 mm. Uma justificação plausível para 

este acontecimento pode ser a já referida no ensaio anterior que remete para o processo de 

reaproveitamento do stock de um produto para a produção de outros, efetuado na pedreira.   

 

Verifica-se a existência duma correlação negativa entre o consumível bit e os produtos brita 

0-15 mm, brita 5-15 mm, brita 15-25 mm e tout-venant 0-25 mm. A relação de 

proporcionalidade inversa entre o custo unitário mensal de bit  e a produção das diferentes 
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britas e tout-venant não apresenta justificação lógica e vem opor-se ao conhecimento empírico 

em relação ao consumo de bits numa pedreira: sabe-se que quanto mais pequena for a 

granulometria a produzir, mais perfuração e detonação se deve fazer para maximizar a 

fragmentação do maciço e assim obter mais material com as dimensões desejadas.  

 
O enrocamento correlaciona-se: 

 

i. positivamente com os meses dezembro de 2000, dezembro de 2001, julho de 2004, 

janeiro de 2005, outubro de 2006, novembro de 2006, julho de 2007, agosto de 2007, 

setembro de 2007, agosto de 2009, julho de 2010, novembro de 2010 e dezembro de 

2010). Tal correlação pode ser justificada pelas condições meteorológicas: é então 

perfeitamente lógica a relação entre a alta produção de enrocamento nos meses de 

verão, quando a pluviosidade é mais escassa, permitindo assim a execução das obras 

de proteção costeira, nomeadamente obras de estiação de rios; os restantes meses 

nos quais se verifica a correlação positiva, já não sendo meses de Verão, podem ser 

justificados pela execução de algumas obras de proteção costeira fora de época; 

 

ii. negativamente com os meses maio de 2000, junho de 2000, agosto de 2000, setembro 

de 2002, outubro de 2002, março de 2004, dezembro de 2004, novembro de 2008, 

janeiro de 2009, novembro de 2009, março de 2010, julho de 2010. Tal correlação 

pode ser justificada pela mesma razão, mas aplicada de maneira diferente: sabendo 

que as condições meteorológicas não permitem a execução destas obras em situação 

ideal nestes meses, a produção desta variável era reduzida; os meses de Verão que se 

localizam neste grupo podem ser justificados pela inexistência da execução de obras 

nas quais se aplicaria o enrocamento.  

 
O produto tout-venant 0-25 mm correlaciona-se: 

 

i. positivamente com os meses junho de 2004, julho de 2004, agosto de 2004, setembro 

de 2004, outubro de 2004, novembro de 2004 e dezembro de 2004). Tal correlação 

pode ser justificada pelo aumento das obras públicas nos meses de Verão (maior 

produção de tout-venant 0–25 mm neste período do ano). No entanto, verifica-se que 

a tendência de produções elevadas de tout-venant 0–25 mm prolonga-se até dezembro 

do ano 2004 (ano 15 no sistema de codificação). Tal pode ser justificado pelo 

prolongamento duma(s) obra(s) pública(s) neste ano; 

 

ii. negativamente com os meses dezembro de 2000, fevereiro de 2002, setembro de 2006 

e dezembro de 2010. Tal pode ser justificado pela diminuição de condições 

meteorológicas favoráveis nestes meses para a execução de obras. 

 
O produto brita 5-15 mm correlaciona-se: 

 

i. positivamente com os meses dezembro de 2000, fevereiro de 2002, outubro de 2006 

e dezembro de 2010). Tal pode dever-se à execução de obras de índole particular 

neste(s) mês(es); 

 

ii. negativamente com os meses junho de 2004, julho de 2004, agosto de 2004, setembro 

de 2004, outubro de 2004, novembro de 2004 e dezembro de 2004. Não há razão 

aparente que justifique tal comportamento.  

 

O produto brita 15-25 mm correlaciona-se positivamente com os meses dezembro de 2000, 

fevereiro de 2002, setembro de 2006 e dezembro de 2010; e negativamente com os meses junho 
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de 2004, julho de 2004, agosto de 2004, setembro de 2004, outubro de 2004, novembro de 2004 

e dezembro de 2004. Este produto apresenta comportamento semelhante ao produto brita 5-

15 mm e justifica-se com as mesmas razões. 

 

4.5.2.1. – Análise do consumível bit 
 

Para o consumível bit, verifica-se a existência de dois grupos de meses: o primeiro é 

constituído pelos meses março de 2004 e março de 2005. Este associa-se a elevados valores de 

custo unitário mensal de bit; o segundo é constituído pelos meses dezembro de 2004, fevereiro 

de 2009 e agosto de 2010. Este grupo apresenta um comportamento contrário ao do primeiro 

grupo. Não há aparente justificação para este fenómeno. 

 
Verifica-se a existência duma correlação positiva entre o custo unitário mensal de bit e o 

produto enrocamento, fenómeno que também carece de justificação. 

 

O custo unitário mensal de bit correlaciona-se: 

 

i. positivamente com os meses março de 2000, junho de 2000, agosto de 2000, 

setembro de 2002, outubro de 2002, março de 2004, dezembro de 2004, novembro 

de 2008, janeiro de 2009, novembro de 2009, março de 2010 e julho de 2010;  

 

ii. negativamente com os meses dezembro de 2000, dezembro de 2001, julho de 2004, 

janeiro de 2005, outubro de 2006, novembro de 2006, julho de 2007, agosto de 2007, 

setembro de 2007, agosto de 2009, julho de 2010, novembro de 2010 e dezembro de 

2010.  

 
Esta variável apresenta um comportamento que pode ser justificado pela seguinte razão: 

houveram meses nos quais não se efetuou operação de perfuração, o que justifica os baixos 

valores de consumo unitário de bit nos meses do primeiro grupo,  contrabalançados com os 

meses do segundo grupo nos quais as condições meteorológicas, nomeadamente nos meses de 

Verão, causaram um aumento de produção e aumentaram também o consumo unitário de bit.  

 

4.5.2.2. – Análise de consumível explosivo 
 

Para o consumível explosivo, verifica-se que o custo unitário mensal de explosivo não sofre 

variações que dependem diretamente da produção. No entanto, o seu consumo depende da 

produção (em termos médios): verifica-se uma relação de proporcionalidade direta entre este 

e as produções parcelares em termos de resultados previstos (quanto mais se desmonta, mais 

explosivo e bit se gasta).  

 

A aparente não associação entre os valores de produção e o custo unitário mensal do 

consumível explosivo poderá estar relacionada com a forma como é registado este consumível: 

nalguns meses houve produção de britas a partir de material que vai ficando em “pré-stock” 

(material de maiores dimensões que não é submetido a explosão para diminuição de calibre), 

havendo um desfasamento entre os valores das produções e o consumo de explosivo nos 

respetivos meses. 

 
Constata-se a presença de uma correlação negativa entre a produção mensal de enrocamento 

e o custo unitário mensal de explosivo e de bit: quando há alta produção de enrocamento, há 

baixo consumo de explosivo e bit. Tal é coerente com o previsto já que este produto consiste 

em blocos de grandes dimensões logo não necessita de ser tão fragmentado como os outros 

produtos, o que leva a um menor consumo destes consumíveis. 
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O custo unitário mensal de explosivo correlaciona-se: 

 

i. positivamente com os meses março de 2000, junho de 2000, agosto de 2000, 

setembro de 2002, outubro de 2002, março de 2004, dezembro de 2004, novembro 

de 2008, janeiro de 2009, novembro de 2009, março de 2010 e julho de 2010; 

 

ii. negativamente com os meses dezembro de 2000, dezembro de 2001, julho de 2004, 

janeiro de 2005, outubro de 2006, novembro de 2006, julho de 2007, agosto de 2007, 

setembro de 2007, agosto de 2009, julho de 2010, novembro de 2010 e dezembro de 

2010.   

 
A relação dos dois grupos referidos pode ser justificada pelas condições meteorológicas. Como 

tal, verifica-se uma diminuição do custo unitário mensal de explosivo maioritariamente nos 

meses de Inverno (dezembro de 2000 e novembro de 2006, por exemplo). Os meses que já não 

se inserem na estação do Inverno e têm custo unitário mensal de explosivo mais diminuído 

podem ser meses de baixa produção no geral, isto é, nesse(s) mês(es) não foi executada a fase 

de desmonte, não sendo consumido assim tanto explosivo.  

 

4.5.2.3. – Análise de consumível eletricidade 
 

O custo unitário mensal de eletricidade e o custo unitário mensal de combustível estão 

fortemente correlacionados entre si: quando há aumento ou diminuição do custo unitário de 

um, há aumento ou diminuição do custo unitário do outro consumível.  

 

Estes custos e a produção mensal de tout-venant 0-25 mm, brita 0-15 mm, brita 5-15 mm, 

brita 15-25 mm, brita 25-50 mm, enrocamento, assim como o somatório de produção 

apresentam uma forte correlação negativa entre eles: há uma diminuição dos custos unitários 

de eletricidade e combustível com o aumento das produções parcelares. Verifica-se então o 

efeito de economia de escala que consiste na atenuação dos custos não produtivos que se 

verificam na pedreira, tais como a sua iluminação, com o aumento da produção. 

 

Comparando à análise feita para as produções e custos unitários, constata-se que os meses do 

ano 2000 são os meses com custos unitários mensais de eletricidade e combustível mais baixos.  

 
4.5.2.4. – Análise de consumível combustível 

 

As conclusões a serem tiradas para o consumível combustível no primeiro ensaio são 

homólogas às das obtidas para o consumível eletricidade.  

 

Constata-se que há uma correlação negativa entre a produção mensal de enrocamento e os 

custos unitários mensais de explosivo e bit: quando há alta produção de enrocamento, há baixo 

custo unitário mensal de explosivo e bit. Tal conclusão é coerente com o esperado. 

 

4.5.2.5. – Análise do consumível tela transportadora 
 

Para o consumível tela transportadora, mais especificamente sua correlação de custo unitário 

mensal com os meses em análise, é possível identificar dois grupos: 

 

i. o primeiro é constituído pelos meses março de 2002, julho de 2002, outubro de 2002, 

dezembro de 2003, janeiro de 2004, novembro de 2004, janeiro de 2005, fevereiro de 

2009 e julho de 2010. Este associa-se a um elevado custo unitário mensal de tela 

transportadora; 
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ii. o segundo é constituído pelos meses novembro de 2000, dezembro de 2000, outubro 

de 2006 e dezembro de 2010. Este associa-se a um diminuído custo unitário mensal 

de tela transportadora. 

 
Quando há aquisição de um troço novo de tela transportadora para a substituição de 

danificados, conta(m) nesse(s) mês(es) o custo da tela transportadora e consequente custo 

unitário. O facto de neste(s) mês (es) se registarem valores mais elevados de custo unitário 

leva a crer que uma ou mais telas foram substituídas, possivelmente em simultâneo, o que 

causou um aumento do custo unitário. 
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Capítulo 5: Conclusões e trabalhos 
futuros 
 

Esta dissertação foi desenvolvida em volta de um estudo de caso, tendo sido executada em 

ambiente empresarial. Esta decisão revelou-se ser favorável dado que a obtenção de dados e 

valores reais permitiu uma análise de consumíveis fidedigna com base nestes registos. Reitera-

se, portanto, como primeira conclusão a adequabilidade da pedreira da Madalena para o estudo 

em apreço. 

 

A escolha do período em estudo é possibilitada pela existência de registos ao longo das duas 

décadas (1990-2010) selecionadas, estando estes dados em registo manual e em formato papel. 

      

A escolha de um período de tempo tão abrangente foi feita com a intenção de descobrir 

relações entre os diferentes produtos, entre produtos e consumíveis e entre os diferentes 

consumíveis que se provassem ser intemporais e se sim, de que tipo. Uma segunda intenção por 

detrás desta escolha refugia-se no facto de o período de tempo escolhido refletir 

representatividade estatística.   

 

A recolha dos dados provou-se ser uma etapa exigente de disponibilidade temporal para a 

transcrição destes para formato digital (Microsoft Office Excel).  

 

No tratamento dos dados, foi realizada a codificação das variáveis tendo em vista a realização 

de dois ensaios da Análise de Componentes Principais. 

 

Conclui-se ainda que maior parte das correlações evidenciadas (tanto entre produtos-

produtos, consumíveis-consumíveis e consumíveis-produtos) pelo tratamento estatístico são 

coerentes com a execução de obras públicas, assim como com a evolução da produção da 

pedreira da Madalena. 

 

Para o consumível explosivo, nomeadamente para o seu custo unitário, há uma tendência 

decrescente geral ao longo do período de tempo em estudo. O ano de maior custo unitário foi 

1993, contabilizando 6,21 €/t e correspondendo a 7,7% do custo unitário; o ano de menor custo 

unitário foi 2005, contabilizando 2,37 €/t e correspondendo a 2,9 % do custo unitário total. 

 

Para o consumível eletricidade, verifica-se que o seu custo unitário é moderado no início do 

período em estudo, passando a ser de valor significativo no ano de 1991 e 1992. Há uma 

diminuição que pode ser generalizada até um valor mínimo no ano de 2005, havendo 

recuperação deste em 2006 e uma pequena diminuição no ano 2007. Por último, há recuperação 

deste até ao fim do período em estudo. O ano de maior custo unitário foi o ano 1992, 

contabilizando 8,39 €/t e correspondendo a 6,8% do custo unitário total; o ano de menor custo 

unitário de eletricidade foi o ano 2005, contabilizando 3,26 €/t e correspondendo a 2,7 % do 

custo unitário total. 

  

 Para o consumível combustível, verifica-se que o seu consumo unitário mantém-se estável no 

geral, tendo um aumento significativo a partir de 2005 que se mantém até ao fim do período 

em estudo. O ano de maior custo unitário foi o ano de 2010, contabilizando 15,69 €/t e 

correspondendo a 9,5 % do custo unitário total; o ano de menor custo unitário de combustível 

foi o ano de 2007, contabilizando 5,37 €/t e correspondendo a 3,2 % do custo unitário total.  
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As correlações evidenciadas que não são coincidentes com a execução de obras públicas 

podem ser explicadas pelo tipo de registo de consumo utilizado, nomeadamente para os 

consumíveis bit e tela transportadora já que não contempla diretamente o seu desgaste ao 

longo do tempo. 

 
Sem prejuízo dos consumíveis estudados, o funcionamento duma pedreira acarreta diversas 

variáveis para a sua gestão. Neste contexto, a quantificação dos consumíveis é resultado válido, 

mas condicionado.  

 

Relativamente a trabalhos futuros, será de interesse continuar a investigação deste tema, 

tanto em termos de indicadores utilizados para a análise dos dados como de testes estatísticos 

utilizados, de forma a evidenciar possíveis correlações adicionais. 

 

Em termos de aplicabilidade, pode-se dizer que esta dissertação pode ser adaptada a outras 

pedreiras, tendo em atenção que algumas caraterísticas terão que ser mantidas se se quer 

averiguar acerca das relações realçadas no âmbito deste estudo, tais como: dimensão, tipo de 

rocha, método de desmonte e tipo de exploração. 

 
Há ainda interesse na continuação do estudo, adaptando esta dissertação de forma a ser útil 

na investigação de correlações em diversos cenários diferentes, tais como pedreira a céu aberto 

de calcário, por exemplo; para uma mina a céu aberto; para um diferente método de desmonte; 

para pedreiras de maior ou menor dimensão.  

 
Para os diferentes cenários explicitados, passa-se a nomear alguns aspetos chave que devem 

ser alterados de forma a tornar esta dissertação aplicável e ser possível a extrapolação de 

algumas conclusões presentes nesta: se for aplicada numa pedreira com geologia diferente, 

devem-se alterar os equipamentos utilizados (ajustados às caraterísticas da rocha) e os 

diagramas de fogo e britagem, se necessários. Para um diferente método do desmonte, deve-

se alterar os mesmos aspetos chave que aquando a aplicação para pedreiras com geologia 

diferente, assim como os ciclos produtivos (em termos de tempo e de configuração). Para 

pedreiras de maior ou de menor dimensão, deve-se verificar a existência de alterações 

significativas nos consumos unitários dos consumíveis estudados, assim como reavaliar os 

sistemas de transporte (configuração, escolha do equipamento, tempo de ciclo, etc.).  
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Exemplo de relatório de produção mensal da SOLUSEL para o mês de dezembro de 2000 
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Anexo B 
 
Tabela de movimento de inertes mensal e mapa de consumos relativos mensal para mês de 
dezembro de ano 14 (dezembro de 2003) 
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Anexa-se à presente dissertação um ficheiro Excel para cada mês analisado, desde 01-01 
(janeiro de 1990) a 21-12 (dezembro de 2010), com a informação recolhida nos 12 meses dos 
21 anos. 
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Anexo C 
 
Mapa de Portugal Continental com localização dos principais centros produtores de rochas 
industriais 
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Anexo D 
 

Diagrama de instalação de britagem e classificação presente na pedreira da Madalena 


