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RESUMO 

O uso de geotecnologias como ferramenta de auxílio para a tomada de decisão quanto à 

manutenção de estradas e escolha da melhor rota a seguir se tornou importante para a gestão 

do sistema de transporte de uma empresa. Com isso, o presente trabalho tem como objetivo 

mapear e classificar as estradas não pavimentadas de acesso de uma salina através do software 

SIG Qgis 3.4.5 usando o método de índice de serventia relativa por trecho viário (IST). Após 

a aplicação da metodologia, a presente pesquisa obteve resultados satisfatórios com relação à 

classificação dos trechos das estradas que se encontram com excelente e boa serventia, apesar 

de existir defeitos pontuais com alto grau de severidade. Foi encontrada também uma rota 

alternativa para os caminhões durante a fabricação do sal, mostrando que o geoprocessamento 

de dados se torna importante no roteamento das estradas não pavimentadas de uma empresa 

salineira. 

 

Palavras-chaves: Geotecnologias. Estradas não pavimentadas. Salinas.  
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1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, a produção de sal marinho se concentra no litoral norte do estado do Rio 

Grande do Norte (RN), região que combina múltiplosfatores naturais essenciais para a 

atividade, como as altas temperaturas, ventos secos, intensa evaporação, prolongada estação 

de estiagem e extensas áreas alagáveis (DINIZ; VASCONCELOS, 2017). Tais fatores 

possibilitaram que o estado se tornasse o maior produtor de sal do país, com 95,3% da 

produção brasileira de sal marinho (DNPM, 2016), tornando a indústria salineira uma parte 

significativa da economia do Rio Grande do Norte, com produção anual de cinco a seis 

milhões de toneladas de sal, e 70 mil empregos gerados, direta ou indiretamente (SIESAL, 

2016). 

A despeito de seu papel histórico, econômico e social, o modelo de produção de sal 

adotado no Brasil carece de desenvolvimento tecnológico, mantendo as técnicas produtivas 

praticamente inalteradas nos últimos 50 anos. Essa defasagem tecnológica implica em um 

cenário preocupante no que diz respeito ao futuro das salinas brasileiras, que vêm sofrendo 

com crises econômicas e instabilidade há mais de uma década.  Dessa forma, é fundamental 

que se busquem alternativas tecnológicas e de gestão, visando a redução dos custos e, 

consequentemente, otimizem a produção de sal marinho. 

Dentre as alternativas para tornar a atividade salineira mais eficiente, destaca-se o 

gerenciamento do sistema de transporte interno de sal, responsável por conectar as áreas 

produtivas da salina com a área de embarque/comercial. Via de regra, as salinas empregam 

máquinas pesadas para realização da colheita de sal e caminhões de carga para o transporte da 

área de colheita até a área de embarque, onde se realiza a lavagem do sal e sua expedição para 

o mercado consumidor.  

A rota interna entre os pontos de origem e destino da produção é definida 

empiricamente pelos gestores das salinas e, normalmente, é composta por quilômetros de 

estradas de terra, percorridos várias vezes ao dia durante o período de colheita, implicando em 

custos associados ao consumo de combustível e a manutenção das máquinas. Logo, a 

identificação de rotas com menor distância e/ou que otimize o transporte interno de sal, pode 

representar uma economia significativa de recursos, refletindo diretamente na eficiência do 

processo produtivo, uma vez que o sal é reconhecidamente um  produto de baixo valor 

agregado, e de acordo com FEUP (2012) os gastos com transporte impactam 

significativamente os custos na cadeia produtiva do sal marinho. 
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O Sistema de Informação Geográfica (SIG) pode ser definido como um sistema 

computadorizado que gerencia base de dados para a captura, armazenamento, análise e 

apresentação de dados espaciais (VIVIANI, 1998) que possibilita a inserção de atributos na 

estrutura de dados. Segundo Oliveira Filho et. al.(2005), o uso dessa tecnologia de informação 

espacial associada às variáveis relacionada às estradas possibilitam maior eficiência na 

escolha da melhor rota trafegável. Como por exemplo, no estudo de caso de Moreira (2015) e 

Branco, Gigioli (2014) que utilizaram o geoprocessamento para a roteamento do transporte de 

carga. 

Dessa forma, a realização do mapeamento das vias de acesso interno das salinas 

usando o SIG irá contribuir para identificar quais as melhores rotas trafegáveis, levando em 

consideração os parâmetros mais importantes na tomada de decisão quanto à melhoria da via 

do transporte de carga. 

 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo Geral 

O presente trabalho visa mapear e avaliar as atuais rotas utilizadas por uma empresa 

salineira do RN, e roteirizar os melhores caminhos com auxílio de dados espacialmente 

georeferenciados, a fim de identificar as rotas mais eficientes a serem usadas e contribuir para 

a redução de custo na produção de sal marinho. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 Mapear as áreas produtivas das salinas; 

 Classificar as vias do empreendimento; 

 Identificar os polos geradores de origem e destino da viagem; 

 Determinar as rotas atualmente empregadas no transporte de Sal; 

 Propor rotas mais eficientes para o transporte interno de Sal. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. IMPORTÂNCIA DA PRODUÇÃO DO SAL PARA O ESTADO DO RIO GRANDE 

DO NORTE 

No final do século XIX e no início do século XX, o sal deixou de ser apenas uma 

especiaria usada na preparação e conservação de alimentos e foi integrado ao grupo das 

matérias-primas fundamentais para diversas atividades econômicas (FEUP, 2012). 

Atualmente, seu uso vai desde a indústria química em suas mais variadas vertentes (da 

indústria têxtil à farmacêutica), responsáveis pelo consumo de 60% da produção total deste 

mineral, passando pelo o uso na alimentação (direta e indiretamente), que corresponde a 30% 

do consumo de sal em território nacional até atividades e setores, como o tratamento de águas, 

e produção agropecuária, para onde é destinado o restante da produção (DINIZ et al. 2016). 

Em termos de reservas mundiais, a oferta de sal é considerada ilimitada. A 

quantidade de sal nos oceanos é praticamente inesgotável (DNPM, 2016). E o estado do RN 

tem uma localização privilegiada, com planícies costeiras, com cota altimétrica igual e até 

inferior ao nível do mar, o que favorece o processo de formação de várzeas salinas (LIMA, 

2019) e épocas de estiagens bastante prolongadas, o que torna propicio a produção de sal 

marinho por evaporação. 

A atividade salineira no Brasil possui grande relevância socioeconômica, 

principalmente para o estado do RN, considerado o maior produtor de sal marinho do Brasil, 

em que detêm de 95,3% da produção total com 5,9 mega toneladas (Mt) ao ano segundo 

dados do DNPM (2016). Faz parte dessa produção os estuários de Galinhos-Guamaré com 2 

salinas, Piranhas-Assú com 7 salinas e Apodi-Mossoró com 18 salinas. 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS E ETAPAS DE PRODUÇÃO NAS EMPRESAS 

SALINEIRAS 

O RN possui de acordo com Lima (2019) 27 salinas distribuídas entre os três 

estuários de Galinhos-Guamaré, Piranhas-Assú e Apodi-Mossoró conhecidas como a Costa do 

Sal, abrangendo sete municípios: Areia Branca, Grossos, Mossoró, Porto do Mangue, Macau, 

Guamaré e Galinhos. 
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Essas áreas produtoras de sal marinho na Costa Branca são planícies flúvio-

marinhas, ou planícies de maré localizadas em áreas estuarinas de vales de rios afogados 

(DINIZ; VASCONCELOS, 2017). Vários fatores do clima podem ser considerados como 

condicionantes para a produção de sal marinho, dentre elesdestacam-se a temperatura, 

umidade do ar, precipitação, insolação e vento (DINIZ; VASCONCELOS, 2016). 

O processo de produção sedá por evaporação, mantendo um padrão de etapas bem 

definidas exemplificada na Figura 1 que são: a captação, evaporação, concentração, 

cristalização, colheita, lavagem, estocagem e embarque e/ou beneficiamento, no qual de 

acordo com Lima (2019) estão descritas a seguir: 

 

Figura 1: Ciclo de produção do sal 

 

Fonte: Cimsal Indústria Salineira (2020) 

 

 Captação – Nesta etapa a obtenção da água é feita com o auxílio de motobombas 

elétricas com vazão média de 0,8 m³/hora onde transfere a água do curso principal dos 

estuários para os tanques de evaporação, passando por um canal. 

 Evaporação – A água que entra nos tanques destinados para a evaporação possui uma 

salinidade média de 35 g/l, e por meio da ação do vento do sol evapora gradualmente 

até atingir salinidade em torno de 200 g/l para poder seguir para a próxima etapa. Os 
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tanques evaporadores se encontram conectados entre si, garantindo um equilíbrio 

constante das características da água em todos os evaporadores. 

 Concentração – A salmoura produzida na etapa anterior passa para os tanques de 

concentração, onde ficarão até atingir salinidade de 250 g/l para então ser autorizada a 

ir para o cristalizador. Nesta etapa vão ser decantados os sais de cálcio, que 

apresentam solubilidade inferior ao Cloreto de Sódio. 

 Cristalização – Neste momento a salmoura com salinidade superior a 250 g/l abastece 

os tanques de cristalização destinados a precipitação do cloreto de sódio como 

mostrado na Figura 2. Após atingir salinidade superior a 280 g/l começa o processo de 

colheita do sal. 

Figura 2: Tanque de cristalização do sal 

 

Fonte: Autoria própria (2020) 

 Colheitae lavagem – O sal precipitado no fundo dos tanques é organizado formando as 

leras (Figura 3) que serão desfeitas na medida em que o sal é colhido com auxílio de 

máquinas e caminhão basculante, transportado até o lavador. Esta etapa tem como 

objetivo reduzir a concentração de impurezas. O sal lavado com água rica em sais que 

contribuem para que o sal (objeto de produção) não volte a se dissolver, é transportado 

por esteiras e empilhado (Figura 4), onde permanece no processo de cura até ser 

embarcado para venda. 
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Figura 3: Formação das leras para colheita do sal 

 

Fonte: Autoria própria (2020) 

Figura 4: Processo de lavagem e empilhamento do sal 

 

Fonte: Autoria própria (2020) 

 

 Embarque e/ou beneficiamento - O sal que passou pelo processo de cura, é retirado da 

pilha com auxílio de máquinas e transportado por caminhões até o mercado 

consumidor ou para ser beneficiado em outro estabelecimento. 

Os tanques de cristalização e o local de lavagem e empilhamento do salpodem ser 

chamados de Polos Geradores de Viagens (PGV) de origem e destino, respectivamente, uma 

vez que o processo de colheita do sal nos tanques gera um grande número de viagens de 

caminhões de carga para transportar o produto e o Departamento Nacional de Trânsito - 
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DENATRAN (2001) define PGV como empreendimentos de grande porte que atraem ou 

produzem grande número de viagens, sejam elas de bens, cargas ou pessoas. 

É nesse momento que se faz necessária a escolha de rotas que otimizeo sistema de 

transporte entre os polos geradores de viagens de origem e destino, uma vez que esse 

elemento do sistema de produção pode representar um valor significativo para o valor final do 

produto que é consideravelmente de baixo valor. 

 

2.3. ESTRADAS DE TERRA 

A matriz de transporte no Brasil a partir de uma pesquisa feita pelo CNT citada por 

Rocha (2015) é predominantemente rodoviária, representando aproximadamente 61,8% da 

matriz de transporte de cargas. Mas apesar disso, existem 1.353.226,5 km de rodovias não 

pavimentadas do total de 1.720.613,9 km entre rodovias federais, estaduais e municipais. 

Estradas de terra, estradas de terra batida ou, ainda estradas vicinais são algumas das 

maneiras como as estradas não pavimentadas são conhecidas tanto no meio técnico como pela 

população local (MOREIRA, 2003), onde as vias se constituem na sua grande maioria por 

solo local. 

Geralmente, as características geométricas das estradas não pavimentadas brasileiras 

não obedecem a nenhuma norma para projeto geométrico (MOREIRA, 2003). Suas larguras 

variam muito e são modificadas de acordo com a necessidade imposta pelo tráfego (NUNES, 

2003).A falta de critérios no planejamento e a inexistência do projeto geométrico refletem no 

custo do transporte, pois o desempenho operacional dos veículos está diretamente ligado a 

qualidade das vias de tráfego (MOREIRA, 2018). 

De acordo com Oliveira (2008), uma estrada não pavimentada deve apresentar 

capacidade de suporte em que resista às solicitações de tráfego sem grandes deformações, 

condição de rolamento onde as irregularidades da pista não interferiram negativamente sobre 

a comodidade e segurança do tráfego e o sistema de drenagem eficiente para que a água não 

se torne um problema causando defeitos no decorrer da via. 

Moreira (2003) afirma que a superfície de uma estrada não pavimentada está sujeita a 

um processo continuo de deterioração, dessa forma a sua vida útil tem duração média de 

apenas 1 ou 2 anos (EATON et al., 1987 apud MOREIRA 2003), se tornando necessário 

serviços de manutenção para garantir a trafegabilidade de qualidade na via. 
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Antes de se realizar serviços de manutenção ou até mesmo escolha de outras rotas 

viáveis ao tráfego com maior qualidade operacional, é possível usar métodos de avaliação, em 

que calculaas condições de serventia da via a partir dos defeitos encontrados por trecho viário. 

Os defeitos mais comuns encontrados nas estradas são seção transversal imprópria, 

drenagem inadequada, corrugações, excesso de poeira, buracos, trilhas de roda e a perda de 

agregados (MOREIRA, 2018). Dessa forma, Nunes (2003) diz que defeito é qualquer 

alteração na superfície da estrada que influencie negativamente as suas condições de 

rolamento, interferindo na trafegabilidade da via. 

Os defeitos são classificados de acordo com as suas dimensões em relação à área do 

trecho em que ocorrem (MOREIRA, 2003). Dessa forma, os defeitos que podem ser 

analisados superficialmente são definidos como: 

Seção transversal inadequada: É aquela desprovida de conformação dos 

dispositivos de captação e escoamento como abaulamento, sarjeta e bigodes (MOREIRA, 

2015) empossando a água da chuva no meio da via conforme as Figuras 5, 6 e 7. 

 

Figura 5: Baixa severidade 

 

Fonte: Silva (2009) 

 

Figura 6: Média severidade 

 

Fonte: Silva (2009) 
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Figura 7: Alta severidade 

 

Fonte: Silva (2009) 

 

Segregação de agregado: De acordo com Silva (2009), a segregação ocorre devido 

à adição de material granular na estrada sem a adequada compactação, onde a ação do tráfego 

provoca o lançamento de material para as laterais ou centro das estradas formando bermas, 

como pode ser observado na Figura 8. 

 

Figura 8: Segregação dos agregados 

 

Fonte: Silva (2009) 

 

Buraco: São depressões da superfície estradal, geralmente em forma de panelas 

(MOREIRA, 2003) mostrado na Figura 9, ela surge devido à presença de outros defeitos 

como a falha no escoamento da água da chuva. 
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Figura 9: Buracos 

 

Fonte: Silva (2009) 

 

Trilha de roda: É uma deformação permanente na via resultado da aplicação 

repetida das cargas do tráfego, que em grandes proporções impedem que a água escoe 

naturalmente (OLIVEIRA, 2008), acarretando inclusive outros tipos de defeitos que 

prejudicam a qualidade de rolamento da via mostrado na Figura 10 a seguir. 

 

Figura 10: Trilha de roda 

 

Fonte: Silva (2009) 

 

Corrugações: São depressões transversais a pista, ocorrendo em intervalos regulares 

de distância (SILVA, 2009) demonstrado na Figura 11 a seguir. 

 

Figura 11: Corrugações/Ondulações 

 

Fonte: Silva (2009) 
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Drenagem inadequada: De acordo com Silva (2009), a falta dos dispositivos de 

drenagem ou quando não funcionam adequadamente se tornam um sério problema para a 

estrada, pois quando a água da chuva não escoa de forma correta possibilita a geração de 

novos tipos de defeitos. 

Esses problemas podem ser avaliados, verificando e classificando os pontos de maior 

gravidade, a partir de um método objetivo de classificação como o índice de serventia relativa 

por trecho viário (IST) usado neste trabalho e explicado mais adiante. 

 

2.4. USO E IMPORTÂNCIA DE DADOS GEOREFERENCIADOS PARA ESCOLHA 

DE ROTAS MAIS EFICIENTES 

Em vários campos do conhecimento humano, faz-se necessário o emprego de 

conhecimentos geográficos ou espaciais no processo de tomada de decisão (SILVA, 2009). 

No caso de escolha de rotas mais eficientes para o transporte de carga se torna bastante 

aplicável na medida em que leva em consideração a menor distância e a situação de 

manutenção da via. 

Esses dados podem ser inseridos em um ambiente SIG (Sistema de Informações 

Geográficas) que possibilita a tomada de decisões mais técnica e menos pessoal, sobre um 

banco de informações multidisciplinar (SILVA, 2009). 

Os SIG’s são ferramentas importantes para a tomada de decisão, pois permitem a 

manipulação de dados geoeconômicos e demográficos de uma determinada região 

(MOREIRA, 2015), a partir de informações espacialmente referenciadas, e possuem a 

capacidade de elaboração de mapas temáticos utilizando cores ou símbolos distintos, através 

da ligação entre a base de dados de atributos ao mapa computadorizado (VIVIANI, 1998). 

A escolha de rotas mais curtas, de melhor qualidade ou que permitam o 

desenvolvimento de maiores velocidades nem sempre é uma tarefa simples (MOREIRA, 

2015). Nas salinas, durante as etapas finais de produção do sal, essa tomada de decisão pode 

ser aplicada, já que o transporte é uma parte importante para otimizar o processo, onde os 

polos geradores de viagens de origem e destino podem se encontrar bastante afastados. 

Neste caso, é viável o uso de geoprocessamento de dados, em que é feita a captura, o 

armazenamento, edição, análise, modelagem e atualização de informações espacialmente 

referenciadas na Terra, por meio de coordenadas georeferenciadas (MOREIRA, 2018). A 
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partir da análise de uma base de dados, é possível emitir relatório ou mapas indicando ao 

tomador de decisão as condições funcionais da superfície de rolamento das vias com base no 

IST (Índice de Serventia Relativa por Trecho Viário) e sua localização (SILVA, 2009). 

O emprego dessa geotecnologia para a escolha das rotas que melhor se adéquam a 

realidade do local, seja pela menor distância ou qualidade operacional, pode ser feito com o 

mapeamento da malha de estradas, sua categorização quanto à trafegabilidade usando um 

método objetivo de classificação. 

Dessa forma, a sua aplicação favorece na visualização e escolha da melhor rota a 

partir da situação analisada, criando mapas temáticos e detalhando o percurso dos veículos 

com sua devida distância da origem ao destino final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

 

3. METODOLOGIA 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

No primeiro momento foi feita uma revisão da literatura, com o intuito de ter uma 

base teórica para o desenvolvimento deste trabalho. Em seguida foi feito um estudo de caso 

para mapear as rotas do transporte interno de uma empresa produtora de sal, caracterizando a 

pesquisa como teórico-empírica. 

O estudo de caso se configura com aplicação de uma entrevista em uma empresa 

salineira localizada no estuário de Apodi/Mossoró em Areia Branca/RN, em que foram 

obtidas informações acerca do sistema de produção do sal e do transporte de carga usados, 

contribuindo para a caracterização da área em análise, identificando também o trabalho de 

acordo com Mesquita, Matos (2014) como uma pesquisa qualitativa que utiliza métodos e 

técnicas de coleta e análise dos dados obtidos empiricamente. 

Em conjunto com a entrevista foi realizado o mapeamento das rotas já existentes 

utilizando o sistema de geoprocessamento de dados, em que a partir daí os dados foram 

manipulados e geradosnovos mapas temáticos. 

 

3.2. MÉTODO DA PESQUISA 

O método da pesquisa está dividido em 5 etapas: 1. Caracterização da área de estudo; 

2. Mapeamento de pólos geradores de viagens e rotas da salina, 3. Método de classificação 

objetiva, 4. Caracterização dos veículos e maquinas utilizado no transporte, 5. Análise de 

rotas e proposta de rotas alternativas. 

 

3.2.1. Caracterização da área de estudo 

A salina Augusto Severo está localizada no estuáriode Apodi/Mossoró, no município 

de Areia Branca como mostrado na Figura 5 a seguir, que se encontra a 272,2 Km de distância 

de Natal, capital do Estado do RN. Faz divisa com as salinas Salmar, Marisco e Miramar, com 

coordenadas de latitude 4°58'9.82"S e longitude 37° 8'29.35"O de um ponto central de 

referência do local. 
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A salina usada no estudo de caso tem uma área territorial de 132,4 hectares, com área 

produtiva de 115,25 hectares e uma produção de 23.050 toneladas por safra, sendo 

considerada como uma salina mecanizada de porte médio (LIMA, 2019). 

 

Figura 12: Mapa de localização da salina Augusto Severo 

 

Fonte: Adaptado do Google Earth (2019) 

 

Definida a área de estudo, seguiu para o próximo passoque foi mapear as estradas 

utilizadas como vias de acesso entre os tanques de cristalização e o local de lavagem e 

armazenamento do sal, ou seja, os polos geradores de viagens de origem e destino. 

 

3.2.2. Mapeamento de polos geradores de viagens e rotas da salina 

O uso do software SIG Qgis 3.4.5 visa contribuir para a tomada de decisão da melhor 

rota a ser seguida, ou qual defeito existente deve ser dado prioridade na manutenção das 

estradas. Para isso, os dados do índice de serventia relativa por trecho viário obtido e 

organizado em uma planilha do Excel, são inseridos como atributo das vias vetorizadas do 

projeto criado da área de estudo. 
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Para a execução dessa etapa, foi usado um ambiente SIG, escolhendo o software 

Qgis 3.4.5 com sistema de referência de coordenadas SIRGAS 2000 / UTM (Universal 

Transverso Mercato) zona 24 Sul, que permite a manipulação de dados geométricos dentro da 

correta zona georeferenciada do local. 

Com base no dado espacial obtido da localização da área de estudo no WebSIG 

Google Earth Pro® foi delimita da Salina Augusto Severo, exportando o arquivo no formato 

KML para o Qgis 3.4.5 e posteriormente salvando em uma camada shp (shapefile). Assim, 

seguiu para os determinados passos: 

a. Foramlocalizados os cristalizadores dentro da salina, bem como sua ordem de 

numeração, fazendo sua vetorização através de uma camada shp (shapefile), atribuindo 

o valor de área e criando um rótulo com o número referente a cada tanque. 

b. Com uma visita a campo, foi realizada uma entrevista (Apêndice A) com o 

responsável pela produção de sal com relação às características do processono que diz 

respeito à quantidade de sal produzido, rotas usadas, tipos e quantidade de transportes 

necessários; 

c. Em seguida foi feita a vetorização das rotas utilizadas com base nas informações 

fornecidas na entrevista. 

As estradas e os cristalizadores foram representados com edição de linhas e pontos, 

respectivamente. Houve a ligação entre eles para que fosse possível a análise e manipulação 

dos elementos. Com essa estrutura no sistema, foi inserida como atributo uma da base de 

dados tabular obtido com o IST. 

Os atributos com dados geométricos associados aos vetores do tipo linha permitiram 

a classificação e categorização das vias de forma a diferenciá-las pela cor, bem como foi 

verificado o comprimento de cada uma. 

 

3.2.3. Método de classificação objetiva 

Para classificar as estradas da área de estudo foi determinado o índice de serventia 

relativa por trecho viário (IST), em que a qualidade da via depende da situação dos defeitos 

existentes. Com isso, foram usadas as adaptações feitas por Silva (2009) na metodologia de 

Correia (2003), e considerada a classificação e caracterização dos tipos de defeitos de acordo 

com Baesso e Gonçalves (2003). Em que considera seis tipos de defeitos detalhados abaixo. 
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Seção transversal inadequada: A classificação dos níveis de severidade é medida em metros 

lineares (m) e é dada por: 

 Baixa: Superfície completamente plana (sem declividade transversal); 

 Media: Superfície em forma de “bacia”; 

 Alta: Grandes depressões nas trilhas das rodas na superfície da estrada. 

 

Segregação de agregado: A classificação desse defeito é dada a partir da altura dos bermas, 

onde pode está situado nas duas laterais e no meio da estrada medida em metro linear (m). A 

classificação dos níveis de severidade desse defeito pode ser: 

 Baixo: Bermas menores que 5,0 cm de altura; 

 Médio: Bermas entre 5,0 e 10,0 cm de altura; 

 Alto: Bermas maiores que 10,0 cm de altura. 

 

Buraco: São depressões na superfície da rodovia que ocasionam a desintegração da pista pela 

perda dos materiais constituintes da camada. Os parâmetros para medir a severidade dos 

buracos levam em consideração tanto a profundidade quanto o diâmetro e a partir da Tabela 1 

é possível classificar em baixo, médio e alto grau de severidade: 

 

Tabela 1: Classificação do nível de severidade dos buracos 

Profundidade 

(cm) 

Diâmetro Médio 

<30 cm 30 – 60 cm 60 – 90 cm >90 cm 

<5 Baixo Baixo Médio Médio 

5 - 10 Baixo Médio Alto Alto 

>10 Médio Alto Alto Alto 

Fonte: Silva (2009) 

 

Trilha de roda: De acordo com Silva (2009), são deformações plásticas que ocorrem 

paralelamente ao eixo da pista e se agravam com a frequência do tráfego naquele local. A 

avaliação da severidade do problema é medida em metros quadrados (m²) e é considerado: 

 Baixo: Afundamento com até 5,0 cm de profundidade; 

 Médio: Afundamento com profundidade >5,0 cm e menor ou igual a 10,0 cm 

 Alto: Afundamento com profundidades superiores a 10,0 cm 
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Corrugações: As características desse tipo de defeito causam grande desconforto para quem 

trafega no trecho. Este defeito é medido em metros quadrados (m²) para cada unidade 

amostral e leva em consideração os seguintes parâmetros: 

 Baixo: As depressões oriundas das corrugações têm profundidade menor que 3,0 cm; 

 Médio: As depressões oriundas das corrugações têm profundidade entre 3,0 e 8,0 cm; 

 Alto: As depressões oriundas das corrugações têm profundidade maior que 8,0 cm; 

 

Drenagem inadequada: Os parâmetros para classificar os níveis de severidade desse defeito 

estão descritos a seguir e é medido em metros lineares (m) conforme Silva (2009). 

 Baixo: Baixas quantidades de poças de água ou evidência quanto a sua ocorrência nos 

dispositivos de drenagem, vegetação, detritos ou fragmentos de pedras depositados 

sobre os dispositivos de drenagem; 

 Médio: Moderada quantidade de poças de água ou evidência quanto a sua ocorrência 

nos dispositivos de drenagem, vegetação, detritos ou fragmentos de pedras 

depositados sobre os dispositivos de drenagem, e erosões nos dispositivos de 

drenagem; 

 Alto: Alta quantidade de poças de água ou evidência quanto a sua ocorrência nos 

dispositivos de drenagem, vegetação, detritos ou fragmentos de pedras depositados 

sobre os dispositivos de drenagem, e erosões nos dispositivos de drenagem; água 

fluindo superficialmente à pista ou se infiltrando na plataforma. 

 

O índice de serventia relativa por trecho viário (IST) é calculado em função das 

características dos defeitos e dos impactos que os mesmos provocam sobre o estado da 

superfície de rolamento da via (SILVA, 2009). Ao final do cálculo é possível atribuir um 

valor dedutível que varia de 0 (zero) a 3 (três), onde zero significa que o defeito não tem 

impacto na condição de serventia da estrada ou trecho analisado e três significa que a 

condição da via está completamente comprometida com o defeito. 

Cada trecho avaliado foi identificado e listado os defeitos existentes, bem como 

caracterizado a situação da via como é mostrado no (Apêndice B), para que em seguida fosse 

possível ser calculado a partir dos dados obtidos. As etapas que se sucederam neste método 

listadas por Silva (2009) estão descritas abaixo: 

 Definição da extensão da via analisada: 2 trechos de 580 metros e 2 trechos de 550 

metros; 



26 

 

 

 Definição das unidades amostrais em 50 metros; 

  Fator de ponderação (fp), obtido de acordo com os atributos de severidades do tipo de 

defeito. Os atributos de severidade: baixo, médio e alto corresponde aos valores: 1, 2 e 

3, respectivamente. 

 Cálculo da densidade superficial relativa do defeito por unidade amostral (DSRdef), de 

acordo com equação (1) a seguir: 

 

𝐷𝑆𝑅𝑑𝑒𝑓 =
𝑓𝑎

𝐴𝑢.𝑎
          (1) 

 

Onde: 𝐷𝑆𝑅𝑑𝑒𝑓  é a densidade superficial relativa do tipo de defeito na unidade 

amostral; 𝑓𝑎  é a freqüência absoluta do tipo de defeito na unidade amostral e 𝐴𝑢.𝑎 é o valor da 

área da unidade amostral em m². 

 

 É calculado o índice de severidade da unidade amostral por tipo de defeito (ISUdef), 

que resulta em um valor que varia de 0,0 a 3,0 e é determinado pela equação (2) a 

seguir: 

 

𝐼𝑆𝑈𝑑𝑒𝑓 = 𝑓𝑝 ∗ 𝐷𝑆𝑅𝑑𝑒𝑓          (2) 

 

Onde: 𝐼𝑆𝑈𝑑𝑒𝑓  é o índice de severidade da unidade amostral por tipo de defeito; 𝑓𝑝  é o 

fator de ponderação do atributo de severidade de cada defeito verificado na unidade amostral 

e 𝐷𝑆𝑅𝑑𝑒𝑓  é a densidade superficial relativa do tipo de defeito na unidade amostral. 

 

 É determinado o valor do índice de serventia relativa da unidade amostral, como 

mostra a equação (3): 

 

𝐼𝑆𝑈 =
∑ 𝐼𝑆𝑈𝑑𝑒𝑓

𝑛
           (3) 

 

Onde: ISU é o índice de serventia relativa por unidade amostral; ∑ 𝐼𝑆𝑈𝑑𝑒𝑓  é o 

somatório dos valores dos ISUdef da unidade amostral e n é o número de tipos de defeitos 

verificados na unidade amostral inspecionada. 
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 A etapa final é calcular o índice de serventia relativa por trecho viário (IST), o valor 

obtido na etapa anterior éinserido na equação (4) e o seu resultado de classificação é 

baseado na (Tabela 2): 

 

𝐼𝑆𝑇 =
𝐼𝑆𝑈𝑢.𝑎.1+𝐼𝑆𝑈𝑢.𝑎.2

2
          (4) 

 

Onde: IST é o índice de serventia relativa por trecho viária e 𝐼𝑆𝑈𝑢.𝑎.1 e 𝐼𝑆𝑈𝑢.𝑎.2 são 

os índices de serventia relativa das unidades amostrais do trecho inspecionado. 

 

Tabela 2: Classificação de via não pavimentada em função do IST 

IST Classificação 
Cor representativa no 

SIG Qgis 

0,0 - 0,1 Excelente 
Azul 

0,2 - 0,3 Bom 

0,4 - 0,6 Regular 
Amarelo 

0,7 - 0,9 Ruim 

1,0 - 1,4 Muito ruim 
Vermelho 

1,5 - 3,0 Péssimo 

Fonte: Silva (2009) 

 

Todo esse processo de calculo foi inserido em uma planilha no programa Excel para 

facilitar a visualização dos valores obtidos de cada defeito. Em que a classificação das 

estradas não pavimentadas pelo método IST, adaptado por Silva (2009), contribuiu para a 

decisão de qual defeito e trecho estudados deve ser dado prioridade de manutenção. O que 

influencia na escolha da melhor rota trafegável com a menor distância para percorrer. 

 

3.2.4. Caracterização dos veículos e máquinas utilizadas no transporte 

Durante a visita a campo, foram fornecidas e verificadas informações dadas pelo 

responsável da produção sobre os tipos de transportes usados, sua função e a quantidade 

necessária de cada um no decorrerda colheita do sal. 
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3.2.5. Análise de rotas e proposta de rotas alternativas 

Com os resultados obtidos, após a aplicação do método IST, foi possível inseri-los 

como atributos no arquivo vetorial classificando as rotas, usando a função de categorização 

para diferenciá-las pela cor. 

Após a análise das rotas com sua classificação de serventia e comprimento de cada 

uma, foram realizados estudos e simulações de tentativa e erro para verificar a viabilidade de 

uma nova rota levando em consideração a menor distância do percurso feita pelos caminhões 

dos cristalizadores até o lavador, em busca da redução do quilômetro rodado por esses 

transportes e visando à otimização dos custos com o sistema de transporte usado nessa etapa 

da produção. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1. MAPEAMENTO DE PÓLOS GERADORES DE VIAGENS E ROTAS DA SALINA 

Na salina Augusto Severo existem 21 tanques de cristalização do sal com formatos 

retangulares semelhantes, numerados e distribuídos lado a lado. São usadas duas rotas para a 

colheita do sal através de estradas de terra situadas nas extremidades dos cristalizadores, sem 

monitoramento por GPS, possuindo uma sequência que começa pelo cristalizador 19, que se 

encontra mais próximo ao lavador. Depois dele, vai para o cristalizador 2, seguindo a 

sequência até o 10, logo após vai para o tanque 14 até 18, volta para fazer o mesmo processo 

nos tanques 20 e 21, finalizando no 12 e 13. Vale ressaltar que o tanque 1 está em desuso e o 

tanque 11 é utilizado como concentrador. 

Com o auxílio do Qgis 3.4.5 se obteve o seguinte mapa da região onde ficam os 

cristalizadores mostrados na Figura 13 a seguir. 
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Figura 13: Mapeamento da salina 

 

Fonte: Autoria própria (2020) 

 

O processo de colheita do sal no cristalizador se inicia com a formação de leras, que 

são montantes de sal feitas dentro do tanque, onde são deixadas na mesma altura do ponto de 

acesso do caminhão que irá transportá-lo para facilitar o seu tráfego com o produto. Os 

cristalizadores 2 ao 10, 12, 13 e 19 possuem duas entradas de acesso e os demais tanques 14 

ao 18, 20 e 21 possuem apenas um acesso para os caminhões. Cada lera de sal equivale em 

média a 38 caçambas de 12 m³ cada, dessa forma cada tanque com dois acessos, necessita em 

média de 76 caçambas de caminhões para desfazer a lera de sal. 

Para os demais cristalizadores, são feitos apenas um lera com um local apenas de 

acesso do caminhão, onde o produto do tanque 17 é retirado pelo tanque 16. E os tanques 20 e 
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21 também possuem apenas um local de retirado das leras. O abastecimento de óleo diesel nas 

maquinas usadas nesse processo é em torno de 400l/dia de acordo com informações obtidas 

na entrevista. 

 

4.2. MÉTODO DE CLASSIFICAÇÃO OBJETIVA 

Com a aplicação do método IST, pode ser observado que a situação atual das vias 

não pavimentadas dentro da salina se encontra em estado adequado para o tráfego, porém vale 

salientar que a análise de cada tipo de defeito foi feita antes do período de chuvas que 

intensificam a severidade dos problemas encontrados. 

Apesar da boa qualidade de classificação das vias, podem ser destacados alguns 

problemas encontrados nos trechos causados por defeitos já existentes e que exemplificam 

como a estrada ficará depois do período de chuvas. 

O que apresentou maior freqüência foram as erosões na lateral da via com variados 

comprimentos que chegavam até o centro da estrada conforme a Figura 14. Essas erosões 

foram conseqüência da drenagem inadequada, visto que uma lateral da estrada possui 

acumulo de material e vegetação local no lugar onde deveria existir uma estrutura para 

escoamento adequado da água da chuva como mostrado na Figura 15, criando esse problema 

pelo grande volume de água que é escoado apenas por um lado criando essas depressões. 

 

Figura 14: Erosão existente na lateral da via 

 

Fonte: Autoria própria (2020) 
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Figura 15: Acumulo de material e vegetação local 

 

Fonte: Autoria própria (2020) 

 

Outro defeito pontual encontrado foi a trilha de roda (Figura 16), provocando 

atoleiros devido a deformação excessiva do solo, consequência do intenso tráfego de veículos 

pesados e acumulo de água da chuva. 

 

Figura 16: Trilha de roda 

 

Fonte: Autoria própria (2020) 

 

Os defeitos citados acima são exemplos de problemas com alto grau de severidade 

que após o período de chuvas deixam de ser defeitos pontuais e se tornam parte de toda a 

extensão do trecho que, posteriormente, poderão inviabilizar o tráfego por essas vias sem a 

sua devida manutenção. 
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Os resultados obtidos nos trechos um e dois referentes a primeira estrada analisada 

que se encontra com as entradas dos cristalizadores 2 ao 10 e 19 que estão demonstrados na 

Tabela 3 a seguir, que identifica as unidades amostrais (U.A), os valores de cada defeito 

listado e o índice de serventia do trecho completo. 

 

Tabela 3: Tabela dos tipos de defeitosanalisados e sua respectiva classificação 

Trecho U.A 
Área 

U.A (m²) 
Defeito fa fp DSRdef ISUdef ISU IST 

1 1 400 S.T.I 50 1 0,125 0,125 

0,171 

0,154 

1 1 400 S.A 30 1 0,075 0,075 

1 1 400 Buracos 0 0 0 0 

1 1 400 T.R 0 0 0 0 

1 1 400 Corrugações 30 1 0,075 0,075 

1 1 400 D.I 100 3 0,250 0,750 

1 2 500 S.T.I 50 1 0,100 0,100 

0,137 

1 2 500 S.A 30 1 0,060 0,060 

1 2 500 Buracos 0 0 0 0 

1 2 500 T.R 0 0 0 0 

1 2 500 Corrugações 30 1 0,060 0,060 

1 2 500 D.I 100 3 0,200 0,600 

2 1 450 S.T.I 50 1 0,111 0,111 

0,141 

0,137 

2 1 450 S.A 0 0 0 0 

2 1 450 Buracos 0 0 0 0 

2 1 450 T.R 0 0 0 0 

2 1 450 Corrugações 30 1 0,067 0,067 

2 1 450 D.I 100 3 0,222 0,667 

2 2 475 S.T.I 50 1 0,105 0,105 

0,133 

2 2 475 S.A 0 0 0 0 

2 2 475 Buracos 0 0 0 0 

2 2 475 T.R 0 0 0 0 

2 2 475 Corrugações 30 1 0,063 0,063 

2 2 475 D.I 100 3 0,211 0,632 

S.T.I: Seção transversal inadequada, S.A: Segregação dos agregados, T.R: Trilha de roda, D.I: 

Drenagem inadequada. 

 

Além do valor final obtido, pode ser destacado o índice de severidade relativa por 

defeito na unidade amostral que auxilia na identificação de qual problema deve ser dada 

prioridade de manutenção, como foi o caso da drenagem inadequada que se destaca por ter 

um valor alto de severidade nos dois trechos, principalmente no primeiro contribuindo para o 

surgimento dos demais defeitos no rolamento da estrada como a seção transversal inadequada 
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e a trilha de roda. Os defeitos que não foram encontrados na superfície da estrada obtiveram 

valores iguais a zero. 

 

4.3. CARACTERIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS UTILIZADOS NO 

TRANSPORTE 

Os veículos e máquinas usadas são seis caminhões basculantes, duas escavadeiras 

hidráulicas e duas pás carregadeira em que cada um tem uma função específica e essencial 

nesse processo. 

 Escavadeira hidráulica – Que movimenta o sal dentro do tanque formando asleras na 

mesma altura da estrada para que o caminhão possa trafegar por cima fazendo em 

seguida a compactação do produto (Figura 17). 

 

Figura 17: Escavadeira hidráulica 

 

Fonte: Autoria própria (2020) 

 

 Pá carregadeira – Que por sua vez transfere o sal para a caçamba do caminhão até 

desfazer completamente a lera de sal (Figura 18). 
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Figura 18: Pá carregadeira 

 

Fonte: Autoria própria (2020) 

 

 Caminhão basculante – Sua função é levar o sal dos cristalizadores até o lavador, em 

que comporta 12m³ de volume (Figura 19). 

 

Figura 19: Caminhão basculante 

 

Fonte: Autoria própria (2020) 

 

Esses transportes são essenciais para as etapas finais do processo de fabricação do sal 

marinho, uma vez que coletam e transportam a carga dentro da salina para ser lavado e 

empilhado, correspondendo à demanda necessária. 

 

4.4. ANÁLISE DE ROTAS E PROPOSTA DE ROTA ALTERNATIVA 

O método índice de serventia relativa por trecho viário (IST) usado nesta pesquisa 

obteve o seguinte resultado dos quatro trechos analisados referente as duas estradas usadas 
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como rota nas salinas (Tabela 4). Esses dados foram inseridos como atributo vetorial de 

classificação das rotas gerando o mapa temático na Figura 20 a seguir. 

 

Figura 20: Mapa da classificação das vias pelo método IST 

 

Fonte: Autoria própria (2020) 
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Tabela 4: Classificação do índice de serventia relativa por trecho viário (IST) 

Trecho Extensão(m) IST Classificação 

1 582,01 0,15 Excelente 

2 580,27 0,14 Excelente 

3 558,97 0,23 Bom 

4 555,36 0,27 Bom 

Fonte: Autoria própria (2020) 

 

As estradas da salina obtiveram uma ótima classificação de serventia, onde os dois 

primeiros trechos se encontram com estado excelente representado pela cor azul escuro, os 

outros dois foram considerados bons representados pela cor azul claro e inserido no mapa a 

tabela da classificação para melhor entendimento do sentido das rotas. 

Apesar da classificação, as chuvas deterioram bastante o estado das vias e uma nova 

estrada deve ser usada como rota alternativa. Com simulações feitas no software SIG Qgis 

3.4.5 foi sugerida a seguinte rota na Figura 21. 

Nessa nova rota será preciso construir apenas 485 metros de estrada não pavimentada 

entre os tanques 5, 6, 7, 15, 16, 17 e 18, que apesar da redução de área e volume que esses 

cristalizadores irão ter para tornar essa via trafegável já que não é possível a passagem de 

caminhão nem de máquinas por ter uma largura reduzida, terá ao final da colheita uma 

redução significativa da distância necessária que os caminhões percorrem durante esse 

processo. 
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Figura 21: Proposta de rota alternativa para os cristalizadores especificados 

 

Fonte: Autoria própria (2020) 

 

Com dados fornecidos pelo responsável pela produção, cada tanque necessita em 

média de 76 caçambas de caminhão com volume de 12 m³, totalizando 912 m³ para desfazer 

as leras de sal, o que significa 152 voltas completas de cada cristalizador para levar o sal até o 

lavador. Ao fazer um estudo da rota atualmente usada e uma nova rota alternativa, foi 

verificado que a colheita dos cristalizadores 5, 6, 7, 8 e 17 teria uma redução significativa da 

distância percorrida como mostrado na Tabela 5 a seguir: 
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Tabela 5: Análise de rotas 

Análise de rotas 

 Características dos cristalizadores 

 Tanque (nº) 8 7 6 5 17 

 Leras (und) 2 2 2 2 2 

 Caçambas por tanque (und) 76 76 76 76 76 

 Voltas completas por tanque 152 152 152 152 152 

 Rota existente 

 Distância p/ 1 
volta completa (km) 

1,92 1,73 1,50 1,29 1,34 

 Distância percorrida p/ 
desfazer a lera (km) 

291,76 262,52 228,50 196,62 204,37 

 Com nova rota 

 Distância p/ 1 

volta completa (km) 
1,48 1,46 1,25 1,03 0,92 

 Distância percorrida p/ 
desfazer a lera (km) 

225,02 221,41 189,40 157,17 140,39 

 Diferença entre as rotas Total (km) 

Diferença p/ 1 
volta completa (km) 

0,44 0,27 0,26 0,26 0,42 1,65 

Diferença p/ 

desfazer a lera (km) 
66,74 41,11 39,10 39,45 63,98 250,37 

Fonte: Autoria própria (2020) 

  

Os valores apresentados nesta tabela mostram que ao final da colheita de cada tanque 

já terá uma redução do quilômetro rodado feita pelos veículos de carga se comparado a rota 

atualmente usada e a proposta da rota alternativa, que ao somar o resultados dos 

cristalizadores citados resultará em uma redução média de 250 quilômetros que o caminhão 

deixará de percorrer durante a colheita de sal desses tanques, reduzindo todos os gastos que 

envolvem o transporte usado como, por exemplo, o combustível, o tempo durante a colheita, 

aumentando assim a produtividade e reduzindo a depreciação da máquina já que vai ser usada 

em um menor tempo durante o processo. 

Levando em consideração que são consumidos em média 400 litros de óleo diesel 

(como combustível dos veículos) por dia e o valor de 1 litro está em média de R$ 4,00, 

ocorrerá uma economia financeira em médio/longo prazo. 

Outra vantagem prevista será o uso desse trecho como uma alternativa viável para 

quando trechos já existentesestiverem apresentando defeitos com alta severidade prejudicando 

a trafegabilidade da via e provocando um desgaste maior no caminhão. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho realizou uma avaliação da qualidade das estradas não 

pavimentadas da salina Augusto Severo, mostrando que no momento do estudo realizado em 

campo, as vias se encontravam com ótimo índice de serventia relativa por trecho viário (IST) 

obtendo classificação excelente em dois trechos e bom nos outros dois trechos analisados. 

Foi verificado também que os defeitos com alta severidade como, por exemplo, as 

trilhas de roda encontradas de forma pontual e a drenagem inadequada demonstram como a 

estrada poderá ficar após o período de chuvas se tornando prioridade de manutenção. 

Para que as estradas da salina não apresentem variados defeitos combinados com alto 

grau de severidade, é sugerido que seja feita uma drenagem adequada da via que 

conseqüentemente deixará de influenciar no surgimento de outros defeitos causado pelo 

acumulo da água da chuva no rolamento da estrada. 

Com o geoprocessamento dos dados obtidos em campo, foi proposto uma nova rota 

alternativa, considerada mais eficiente com relação à menor distância percorrida se 

comparada com a rota atual, tornando-se uma boa proposta para a otimização do processo de 

produção do sal. 

Com isso, percebe-se que o uso do geoprocessamento de dados por um software SIG 

conciliado com o método IST se torna satisfatório na obtenção de rotas mais eficientes, com a 

melhor trafegabilidade, trazendo benefícios para a produção do sal, na medida em que reduz 

os custos com o sistema de transporte. Mostrando assim, que está metodologia pode ser 

aplicado em outras salinas, sejam elas de porte médio ou grande contribuindo para a 

otimização do processo. 

Uma das limitações do trabalho foi a avaliação dos trechos da estrada feita antes do 

período de chuvas, não analisando os defeitos no seu estado mais crítico, por isso alguns dos 

problemas apresentaram valores igual a zero no que diz respeito a sua frenquência na unidade 

amostral. Para trabalhos futuros é proposto que seja realizada essa metodologia após o 

período de chuvas para avaliar o quanto as estradas usadas na salina se deterioraram com a 

intensificação dos defeitos já existentes e o surgimento de outros problemas. 
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APÊNDICE A 

Perguntas feitas durante a visita a campo ao responsável pela produção de sal a 

fim de contribuir para o mapeamento da salina Augusto Severo, localizada na cidade de 

Areia Branca/RN 

 Porte da salina? 

 Quantidade de cristalizadores e sua numeração? 

 Como ocorre o processo de produção do sal e a etapa de colheita? 

 Quanto é produzido de sal? 

 Quais os tipos e quantidades de caminhões/maquinas usados nas etapas finais de 

produção? 

 As rotas usadas são escolhidas a partir de quais critérios? 

 Existe monitoramento dos transportes por GPS? 

 No período de chuvas na região, ocorrem problemas de drenagem de água ou abertura 

de buracos na estrada? 
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APÊNDICE B 

AVALIAÇÃO DOS DEFEITOS DA VIA PARA INDICAR O ÍNDICE DE 

SERVENTIA RELATIVA POR TRECHO VIÁRIO 

 

Data: __________  Local: _______________________ 

Seção: _________  Unidade amostral (u.a.): ________ 

Tamanho da unidade amostral: Comprimento (m): _______ 

Largura (m):____________ 

 

Tipos dos defeitos       Croqui 

1- Seção transversal inadequada (m) 

2- Segregação de agregados (m) 

3- Buracos (unid.) 

4- Trilha de roda (m²) 

5- Corrugações (m²) 

6- Drenagem inadequada (m) 

 

 

 

Quantidade de defeitos e severidade 

Tipos de defeitos 1 2 3 4 5 6 

Quantidade e 

severidade 

B       

M       

A       

Nota: B = Severidade baixa / M = Severidade média / A = Severidade alta 

 

 

Observações:  
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