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RESUMO 

MEDEIROS JÚNIOR, EURÍPEDES DE. Controle De Estoques De Sal: Uma Inovação 

Na Quantificação E No Gerenciamento Dos Recursos Naturais Da Indústria Mineral. 

Natal, 2011. Dissertação de Mestrado - Programa de pós-graduação em Engenharia de 

Produção, Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

 

O fortalecimento da indústria nacional nos últimos 20 anos exigiu a modernização, 

mecanização e ampliação da produção salineira. A partir disso a produção de sal marinho 

passou a ser feita num processo de fluxo contínuo, onde o produto é constantemente 

estocado em pátios, com movimentações diárias de entrada e saída de sal. Até o presente, o 

grande gargalo encontrado neste processo produtivo tem sido o controle da produção, pois 

devido a grande quantidade produzida e a diversidade de perdas existentes nas diversas 

etapas do processo de produção não se tem uma forma que seja regulamentada e segura 

para controlar os estoques com precisão e velocidade necessárias. No estudo de caso 

realizado em uma salina com processo de produção tipicamente adotado no RN, o sal 

produzido é estocado em dois pátios abertos ao ar livre, sendo o controle do estoque de sal 

feito de forma contábil pela relação entrada / saída de sal em cada pátio de estocagem. 

Neste trabalho desenvolveu-se um método conceitual do controle de estoque baseado na 

Topografia, utilizando medições realizadas em um dos pátios da empresa. Foram 

executadas 25 medições topográficas quinzenais ao longo de um ano contábil para gerar 

modelos digitais representativos do estoque. Para cada medição foram comparados os 

resultados do modelo com os valores do estoque contábil da salina de forma a identificar as 

perdas existentes e informar ao setor de vendas o estoque real disponível em cada data 

medida. Os estoques calculados pelo modelo indicaram perdas de 6.349 t para o período 

anual e de 3.279 t para o período da entressafra, quando comparadas ao controle contábil.  

Palavras-Chave: Indústria Salineira. Controle de estoque. Estratégias 
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ABSTRACT 

MEDEIROS JÚNIOR, EURÍPEDES DE. Inventory Control Salt: An Innovation in 

quantification is On Management of Natural Resources Mining Industryl. Natal, 

2011. Dissertação de Mestrado - Programa de pós-graduação em Engenharia de Produção, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

 

The strengthening of the domestic industry in Brazil required the modernization, 

mechanization and expansion of salt production. Thereafter the production of sea salt 

started to be made in a process of continuous flow, where the product is constantly stored 

in yards, with daily movements in and out of salt. Thus far, the major bottleneck found in 

this production process is the control of production, because due to the large amount 

produced and variety of losses existing in the various stages of production there are not a 

regulated and safe way to control inventories with accuracy and speed demanded. In a 

typical case with a salt marsh company of Rio Grande do Norte state, salt produced is 

stored in two open courtyards and inventory control of salt made by carrying input / output 

relationship of salt in each storage yard. This work developed a conceptual model of 

inventory control, based on topography, adopting surveys into one of the courtyards of the 

company. There were 25 biweekly survey measurements over a year book to generate 

digital models representing the stock. For each measurement, results were compared with 

the values of inventory accounting provided by the salt marsh in order to identify existing 

losses and mark out the sales department on the actual stock available at each measurement 

date. Inventories calculated by the model indicated losses of 6,349 tonnes for the period of 

one year book and 3,279 tonnes for the period between harvests, when compared to the 

accounting control.  

 

Key-words:  Salt Industry. Inventory control. Strategies 
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Capítulo 1 - Introdução 

  

 

No atual cenário, as técnicas gerenciais estão cada vez mais sofisticadas para 

atender o mercado competitivo e para balizar as tomadas de decisões. Na gestão da 

produção, as técnicas gerenciais podem diferenciar dependendo do tipo de produto e 

volume de produção com o objetivo de minimizar os desperdícios ao longo do processo 

produtivo. Dependendo do segmento de atuação, especialmente na indústria salineira, os 

fatores exógenos podem influenciar o controle de estoque. Neste capítulo será 

contextualizado o tema a partir da apresentação do objetivo geral e dos objetivos 

específicos do trabalho, a justificativa e o método da pesquisa e a maneira como será 

organizado o trabalho. 

 

1.1. Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um modelo conceitual do 

controle de estoque para ser implementado na Salina Diamante Branco, contribuindo 

para a obtenção do controle do estoque real e para minimizar os desperdícios, aplicar 

técnicas de modelamento digital para avaliar os estoques de sal na empresa Diamante 

Branco e comparar com os estoques contábeis informados pela empresa nos dias das 

medições.  

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 Validar a aplicação de modelo digital de terreno no controle de estoque de sal; 
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 Comparar resultados de medições topográficas com o controle contábil de 

estoques da Salina Diamante Branco; 

 Desenvolver um modelo conceitual para controlar estoques; 

 Identificar os pontos críticos para a realização de um controle contábil ao longo 

do processo produtivo. 

 

1.2 Justificativa da pesquisa 

Na atualidade não existe no Brasil uma forma segura de controlar os estoques de 

sal com a precisão e velocidade necessárias, pois as tecnologias disponíveis são de custo 

elevado, exigindo altos investimentos em equipamentos e recursos humanos. De 

maneira peculiar, a produção de sal marinho é realizada em um processo de fluxo 

contínuo, visto que o produto é constantemente estocado em pátios, com 

movimentações diárias de volumes com entrada e saída de sal, o que dificulta mais o 

controle do estoque. 

Para atender essa necessidade de controle especial, a Salina Diamante Branco 

contabiliza os estoques pela relação da quantidade de entrada menos a quantidade de 

produtos acabados na saída de sal no pátio de estocagem. A impossibilidade do controle 

sobre as quantidades produzidas, em função da incerteza das perdas no processo 

produtivo, obriga a empresa a utilizar apenas um controle contábil. 

A mecanização e industrialização do processo produtivo excluíram as pequenas 

empresas e provocou um acirramento da competitividade. Este fator, segundo Porter 

(1998), provocou o melhoramento do processo produtivo, culminando num 

melhoramento do produto, sendo isto caracterizado como uma vantagem competitiva. A 

empresa objeto da pesquisa é uma das mais importantes indústrias salineiras do Rio 

Grande do Norte. Foi fundada em 1996 e em 2003 passou  para o controle acionário do 

grupo chileno SPL que, por sua vez, faz parte do K+S Groupe, maior empresa privada 

do setor a nível mundial. Para tanto, a Salina Diamante Branco tem como meta melhorar 

o seu controle de estoque, um parâmetro considerado como vantagem competitiva para 

qualquer indústria. 

A indústria salineira tem sido um dos setores econômicos de maior expansão ao 

longo dos anos em função da larga aplicação do sal nas indústrias petroquímica, 

farmacêutica, alimentícia, têxtil, na alimentação animal, entre outras (Salt Institute, 

http://www.spl.cl/
http://www.k-plus-s.com/
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acesso em 29/03/2011). A versatilidade da utilização, aliada a grande quantidade 

produzida dá condições de agregar valor ao produto, reforçando ainda mais a 

necessidade de ter controle na produção do sal. Devido a esse rápido avanço, os gestores 

das empresas são obrigados a tomarem decisões cada vez mais rápidas e corretas.  

Segundo Silva (2001), o Rio Grande do Norte é o principal produtor nacional, 

contribuindo com mais de 95% da produção total anual de sal. A partir da década de 80, 

as Salinas passaram por um processo de mecanização de suas produções, embora até o 

presente não tenham ainda formas adequadas de computar as perdas existentes no 

processo. É sempre verificada uma diferença significativa de estoques nos balanços 

resultantes das auditorias anuais, resultando na incerteza da quantidade real armazenada 

e dificultando as negociações de grandes volumes. 

A partir desta problematização, surge assim uma lacuna teórica para ser 

investigada com maior profundidade: “As ferramentas de controle de estoque podem ser 

implementadas em uma indústria de extração mineral?”. À luz deste problema de 

pesquisa, a relevância desta pesquisa é implementar um controle pioneiro de estoques 

de sal por meio de medições topográficas eletrônicas e com o apoio de softwares a fim 

de auxiliar os resultados financeiros da Salina Diamante Branco. O processo de 

condução é obtido por meio da medição topográfica dos volumes estocados, que 

juntamente com o conhecimento da densidade do sal, quantifica a massa estocada de um 

modelo digital representativo do estoque real e possibilita comparações com o controle 

contábil. Esta metodologia é sustentada cientificamente pela aplicação do método com a 

introdução da inovação tecnológica no processo produtivo. Em outras palavras, 

melhorar o controle da produção com a introdução de medições topográficas e 

processos informatizados com softwares específicos permitem agilidade e segurança do 

processo de informações nesse mercado competitivo mundial. 

1.3 Método de pesquisa 

A presente pesquisa se enquadra no perfil de valorização dos fatos concretos e 

observáveis, alinhando-se, portanto à filosofia de pesquisa positivista, conforme 

descrito por Saunders (2006). 

No que diz respeito à estratégia da pesquisa, esta se refere ao planejamento de 

como chegar às respostas para as questões formuladas, devendo especificar os objetivos 

e as fontes de coletas de dados e as possíveis dificuldades de obtenção. Nesse sentido, 
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as aproximações das medições efetuadas através da técnica topográfica para a avaliação 

dos estoques deverão ser consideradas em relação às imprecisões do controle de 

estoques baseados nos registros de entrada e saída na produção do sal. Segundo Sanders 

(2006), a tática de pesquisa difere da estratégia porque se preocupa com os detalhes da 

coleta e análise dos dados e conduz à definição de um método de pesquisa principal a 

ser utilizado. 

Tratando da classificação das pesquisas, Gil (2010) considera quatro grupos 

principais: quanto à área de conhecimento, quanto à finalidade, quanto aos objetivos 

gerais e quanto aos métodos empregados. A presente pesquisa caracteriza-se, em termos 

de finalidade, como uma pesquisa aplicada. Em outras palavras, busca a aquisição de 

conhecimentos para a situação em situações específicas, nesse caso, o controle de 

estoques na produção salineira. 

Em relação ao método a ser empregado, Gil (2010) considera difícil um sistema 

de classificação que consiga abarcar as várias possibilidades de combinações de 

métodos, enfoques e técnicas para coleta de dados, mas propõe um conjunto de treze 

delineamentos de pesquisa, dentre os quais se encontram a pesquisa experimental, a 

pesquisa documental e o estudo de caso. As duas primeiras equivalem às estratégias 

denominadas por Yin (2005) como experimento e pesquisa histórica, respectivamente. 

Yin (2005) propõe três condições para caracterizar o método de pesquisa principal 

a ser adotado e que estão resumidas na Tabela 1.1. 

A primeira condição refere-se à questão da pesquisa. Verifica-se que a questão 

principal trata de como são implementadas as ferramentas de controle de estoque em 

uma indústria de extração mineral. Pode-se acrescentar a essa questão a que investiga o 

por quê das distorções verificadas, à luz do comparativo entre as metodologias 

tradicionais de registros de entrada e saída do produto, com a tecnologia proposta, 

baseada no controle volumétrico estabelecido por métodos topográficos. Percebe-se que 

no sistema de classificação proposto por Yin (2005), a pesquisa poderia ser enquadrada 

em três categorias: experimento, pesquisa histórica ou estudo de caso. Como o método 

empregado na pesquisa não requer controle sobre eventos comportamentais e focaliza 

eventos contemporâneos, a pesquisa caracteriza-se como estudo de caso. 
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Tabela 1.1: Condições para a caracterização do método de pesquisa a ser adotado 

Método 
Forma da questão 

de pesquisa 

Requer controle 

sobre eventos 

comportamentais? 

Focaliza eventos 

contemporâneos? 

Experimento 
Como? Por quê? Sim Sim 

Levantamento (survey) 
Quem, o que, 

onde, quantos, 

quanto? 

Não Sim 

Análise de Arquivos 
Quem, o que, 

onde, quantos, 

quanto? 

Não Sim/Não 

Pesquisa Histórica 
Como, Por quê? Não Não 

Estudo de Caso 
Como, Por quê? Não Sim 

 

Yin (2005) caracteriza o estudo de caso como um método de pesquisa em que os 

limites entre o fenômeno estudado e o contexto não estão claramente definidos. Em 

outras palavras, diferentemente do experimento, em que o fenômeno é separado de seu 

contexto através do controle de algumas ou muitas variáveis, no estudo de caso o 

fenômeno e o contexto encontram-se emaranhados, sendo difícil sua separação. Em 

geral o número de variáveis de interesse para o fenômeno é muito grande em relação à 

quantidade de dados coletada. Ao pesquisar o controle de estoques da produção 

salineira, inúmeras variáveis encontram-se envolvidas, dentre as quais pode-se citar a 

mudança na densidade do material nas diferentes fases do processo produtivo (extração, 

transporte, beneficiamento, armazenamento, distribuição) as perdas por evaporação, as 

perdas no processo de lavagem ou mesmo as falhas humanas nos registros do controle 

tradicional baseado em entradas e saídas. 

Yin (2005) considera um “erro fatal” na utilização de estudos de caso como 

estratégia de pesquisa, a tentativa de se obter uma generalização estatística a partir dos 

resultados do estudo. Segundo o autor, nesse método de pesquisa a generalização que se 

obtém é a denominada generalização “analítica”, em que os resultados empíricos 
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obtidos no estudo de caso deverão ser comparados a uma formulação teórica 

previamente conhecida. 

A generalização obtida com um estudo de caso, segundo Yin (2005) não é 

automática. Embora na generalização analítica o objetivo seja generalizar um conjunto 

particular de dados a uma formulação teórica mais abrangente, o autor considera 

importante a replicação das constatações em outros locais para fornecer sustentação 

para a teoria. 

A pesquisa realizada neste trabalho assume de acordo com a formulação proposta 

por Yin (2005) a forma de um estudo de caso único. O autor propõe estudos de caso 

únicos e múltiplos e destaca quatro fundamentos lógicos para o emprego da estratégia 

de caso único: o caso decisivo, o caso raro, o caso típico e o caso revelador. 

O caso estudado na presente pesquisa é um caso típico na produção e controle de 

sal. Considerando que o processo produtivo e de controle utilizado pela empresa 

pesquisada é o mais comum entre as empresas do setor no RN, estado responsável por 

95% da produção do sal. No estudo de caso único típico, de acordo com Yin (2005) o 

objetivo é “capturar as circunstâncias e condições de um lugar-comum ou do dia-a-dia”. 

1.4 Organização da tese 

O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos, os quais, além da 

introdução - capítulo um, são descritos a seguir: 

O segundo capítulo apresenta a pesquisa bibliográfica sobre a importância do sal e 

o estado da arte das indústrias salineiras do Brasil. Aborda de uma forma particular o 

estado da arte sobre o tema de controle de estoque de indústrias nesse segmento. 

O terceiro capítulo trata do método de pesquisa de campo, apresentando a 

topografia eletrônica como uma ferramenta de controle de estoque a ser utilizada nesse 

estudo de caso. 

O quarto capítulo apresenta os resultados da pesquisa de campo durante o ano 

fiscal de 2010, que consistiu em vinte e cinco medições quinzenais num dos pátios de 

estocagem de sal da Salina Diamante Branco. 

O quinto e último capítulo trata das conclusões e recomendações da tese, o 

resumo dos resultados obtidos, a análise crítica quanto aos objetivos, a análise crítica da 

metodologia utilizada e as limitações e direções da pesquisa. 
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      Capítulos                Etapas do trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 – Estrutura organizacional deste trabalho de pesquisa 

 

 

Contextualização dos objetivos, geral e 
específicos, a justificativa, o método, e a 
maneira como está organizado o trabalho 

 

Capítulo 1 

Revisão da literatura acerca de controle de 
estoques da Indústria Salineira Nacional e 
Potiguar. O controle e o processo de extração 
do sal marinho. 

 

Capítulo 2 

 

 

Capítulo 3 

 

Caracterização do método empregado no 
estudo. Desde os fins às estratégias de 
população, amostra e tratamento de dados. 
Descreve também a tecnologia topográfica e 
análise de cluster. 

Apresentação das limitações do trabalho e faz 
um desfecho conclusivo com recomendações 
baseadas nos resultados encontrados e pontos 
principais. 

 

 

Capítulo 5 

 

 

Capítulo 4 

 

Apresentação dos resultados - Estando 
divididos em três seções: validação da 
pesquisa, caracterização da amostra e análise 
descritiva dos dados e resultados. 
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Capítulo 2 – Gestão de estoque na indústria salineira e o controle do 

processo de extração do sal no Brasil. 

  

 

O presente capítulo tem como objetivo realizar uma revisão da literatura sobre 

Administração, Gestão e Controle de estoques; Sobre o sal e o controle do processo de extração 

do sal no Brasil. Este capítulo, além da introdução está dividido em 4 sessões: Gestão e 

Controle de estoque, a produção de sal no Brasil e Rio Grande do Norte, extração de sal 

marinho, métodos de medição da produção estocada nas indústrias salineiras. 

 

2.1 Introdução 

Em meio às tomadas de decisões com incertezas na demanda, o planejamento e 

controle da produção (PCP) necessitam de informações precisas e fidedignas. No caso 

de empresas do setor industrial, as quais o estoque é um “pulmão” para a produção, as 

informações de localização, quantidade e quando utilizar os produtos são de suma 

importância. Os estoques por serem ativos de alto valor padecem de dois objetivos 

conflitantes: (1) Reduzir as incertezas da demanda; e (2) Aumentar a lucratividade da 

organização (BENTO, 2008). 

O objetivo de reduzir as incertezas da demanda infere que os estoques tenham 

uma quantidade elevada de produtos, pois proporcionaram maior acessibilidade e 

rapidez na resposta as alterações na demanda. No entanto, o objetivo de aumentar a 

lucratividade implica em ter o mínimo de estoque possível, visto que os produtos são 

ativos de altíssimo valor na organização, e caso não tenham giro rápido, reduz a 

lucratividade significativamente. Em outras palavras, a gestão de estoques deve ser 

eficiente para que uma empresa mantenha e ganhe vantagem competitiva (BENTO, 

2008). 

No estudo realizado por Bento (2008), um termo essencial ao bom entendimento 

da importância dos estoques, é a eficiência como resultado sistêmico da organização. 

Informações da gestão de estoque são necessidades básicas para o planejamento de 
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marketing, finanças, produção e recursos humanos. Os estudos realizados pela área de 

marketing sobre aumento de vendas em períodos de sazonalidade necessitam de 

informações da quantidade e capacidade do estoque. A produção, a partir da quantidade 

em estoque, gerencia os recursos humanos e materiais para atender as expectativas do 

planejamento da área de marketing. Enquanto isso, as áreas de finanças e compras com 

essas informações podem planejar qual o capital necessário para essa data sazonal, e 

assim tomar decisões de financiamento, caso necessário. 

O processo de tomada de decisão em organizações é rápida, frequente e 

simultânea. As áreas funcionais da organização tomam inúmeras decisões em um ciclo 

de planejamento como destacado na Figura 2.1. Em um dos princípios básicos da 

administração, Planejar, Organizar, Dirigir e Controlar (PODC), o valor das 

informações pode ser melhor visualizado pelo alto número de variáveis a tomada de 

decisão, percebido que cada área funcional (produção, finanças, marketing etc..) devem 

utilizar esse ciclo. 

 

 

Figura 2.1: Princípios da Administração, ciclo PODC. 

Fonte: Dantas (2007) 

 

O processo de tomada de decisão muitas vezes é intuitivo. Quando essas decisões 

são de fundamental importância para a vantagem de uma organização em um setor 

competitivo, é necessário ferramentas de suporte a tomada de decisões para maximizar 

os resultados. A Teoria da Decisão objetiva minimizar justamente a forma intuitiva de 

tomar decisão, visto que reduz a subjetividade. 
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Motta e Vasconcelos (2002) apresentam um modelo decisório racional, que 

sugere que a tomada de decisão organizacional apresenta-se em quatro estágios: (1) 

identificação de problemas; (2) elaboração de alternativas de solução; (3) comparação 

das alternativas de solução; e (4) implementação da decisão. O pressuposto básico para 

que a tomada de decisão seja realizada eficientemente é a obtenção e tratamento da 

informação. Variável importante a salientar é o gargalo desse processo de tomada de 

decisão racional explicita por Motta e Vasconcelos (2002), visto que quanto maior a 

precisão das informações nas fases 2 e 3, maior será a eficiência das soluções e 

implementações. 

Visto a essência das informações nos processos funcionais da organização (Visão 

macro), é necessário ter uma visão micro do ambiente de gestão da informação e seus 

processos de utilização (tomada de decisões). Assim, a seguir é apresentado a gestão de 

estoques com foco nos processos de tomada de decisões e os influenciadores nessas 

decisões.   

 

2.2 Gestão de estoques 

Bowersox e Closs (2001) diferenciam claramente a gestão de estoques do controle 

de estoques, onde conceitua o primeiro como sendo o processo integrado pelo qual são 

obedecidas as políticas da empresa e da cadeia de valor com relação aos estoques e 

destaca duas abordagens: abordagem reativa e de planejamento. 

A abordagem reativa de gerenciamento de estoques contempla o controle de 

estoques onde os pedidos de ressuprimento são emitidos quando o estoque disponível 

reduz abaixo de um mínimo ou de um ponto de ressuprimento predeterminado. Esse 

método é baseado na demanda “puxada” pelos clientes (BOWERSOX; CLOSS, 2001). 

Um sistema puramente reativo minimiza movimentos antecipados de estoques, 

eliminando a necessidade de movimentos de grandes quantidades de produtos. O 

sistema reativo supõe a existência infinita de estoques na fonte de suprimento e não 

considera atrasos nos pedidos ou faltas de estoque quando emite e coloca pedidos de 

ressuprimento. As regras desse sistema consideram que o tempo de ressuprimento é 

previsível e que a duração desses períodos são independentes. 
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O controle de estoque compreende a função de valorização e administração de 

estoque, envolvendo a previsão da demanda e sistemas de reposição de materiais. De 

acordo com Pozo (2001, p.156), "os sistemas do controle são as técnicas de pedido e 

controle usados para controlar quantidade e a duração das transações de estoque".  

Parte da gestão, ou planejamento, de estoques é dimensionada, como o conjunto 

de intenções ou ações que devem viabilizar o processo, e o controle que direcionam um 

plano para executá-las. O controle diferentemente inclui o monitoramento do que 

aconteceu na realidade em comparação com o que foi planejado, transcorrendo ações 

para providenciar as mudanças necessárias para o realinhamento do plano/objetivo 

(POZO, 2001). 

Baseado nos fatores de níveis de estoques e grau de obsolescência pode-se 

extrair da fase de planejamento, dados consistentes sobre o fornecimento e a demanda 

dos estoques que deveram vir, ou prever/estimar.  

 

2.2.1 Métodos de avaliação de estoque 

As técnicas para gestão de estoques nada mais são do que ferramentas gerenciais 

usadas no controle. Semelhante a essa opinião Slack, Chambers e Johnston (2008) 

consideram o gerenciado por meio de sistemas informatizados, que possuem dentre 

outras funções a atualização dos registros de produtos, a geração de pedidos, relatórios 

de status de estoque e a previsão de demanda, como essenciais para o controle de 

estoques. 

Nas empresas, o Sistema de Informação para a gestão de estoques é utilizado para 

registrar as alterações nos níveis de estoque, emitir relatórios referentes à necessidade 

de compra e permitir a verificação das condições do estoque. Com a expansão dos 

sistemas de informação o gestor dispõe de informações, em tempo real e com alto nível 

de detalhamento, que antes eram simples relatórios de departamentos (LOPES, 2005). 

O gerenciamento de estoque tem como foco central e fator chave a escolha do 

modelo mais adequado para orientar as decisões relacionadas a quanto pedir cada vez 

que um pedido de reabastecimento é colocado; quando pedir o reabastecimento de 

estoques e como controlar o sistema de planejamento e controle de estoque. 
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2.3 Controle de Estoques 

Com aumento da competitividade vigente, as empresas cada vez mais necessitam de 

técnicas e ferramentas eficazes para conseguir conciliar o fornecimento de produtos e 

serviços em tempo certo a demanda de seus clientes. No intuito de que isto aconteça é 

necessário controlar o(s) estoque(s).  

Os estoques são ativos extremamente importantes e que assumem diversos 

significados com a mudança de contexto da organização, mesmo representando apenas 

disponibilidade de utilização, mesmo em diferentes situações. Por exemplo, em uma 

empresa comercial, estoques são mercadorias de vendas, em indústrias são recursos de 

transformação como: matérias-primas. Em prestadoras de serviços são materiais de 

consumo para a execução do trabalho. 

De acordo Slack, Chambers e Johnston (2008), estoque pode ser definido como a 

acumulação de recursos materiais em um processo de transformação, o qual pode 

também ser usado para definir qualquer recurso armazenado. Por outro lado, 

complementam Corrêa e Corrêa (2008), que os estoques referem-se a acúmulos de 

recursos materiais entre fases específicas de um processo de transformação. Quanto 

maiores os estoques entre duas etapas de um processo de transformação mais 

independentes estas serão em relação à outra. Dessa forma, quando ocorrerem 

interrupções em uma das fases não implicará em interrupções nas etapas subsequentes. 

Gianesi e Corrêa (1996, p.59) afirmam que “os estoques dão independência a cada fase 

produtiva, de modo que os problemas de uma fase não atinjam as fases subseqüentes”. 

Com essa afirmação nota-se que há uma espécie de estoque amortecendo os demais 

estágios da operação produtiva, reduzindo a influencia de problemas a etapas seguintes 

de produção. 

Mediante Corrêa e Corrêa (2008), vários são os motivos para o surgimento e 

manutenção de estoques, dentre eles estão: a falta de coordenação entre etapas de um 

processo de transformação; a incerteza de demanda de clientes; e a especulação de 

compra e vendas de materiais. Quando tratados de forma integrada pelos gerentes de 

produção essas três questões tidas como problemas para gerência de estoque podem 

representar os meios para um melhor dimensionamento de recursos humano, financeiros 

e tecnológicos (vantagem competitiva). 
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2.3.1 Tipos de estoques 

Como os estoques constituem parcelas consideráveis dos ativos, eles recebem 

tratamento contábil minucioso. São classificados por varias critérios, no entanto para 

fins desta pesquisa utilizou-se dos critérios contábeis.  Corrêa e Corrêa (2008) 

classificam os estoques em: 

 

 Estoque de matérias-prima: esses têm como principal característica a finalidade 

de transformá-los; 

 Estoque de material em processo: representam a quantidade de itens que foram 

adquiridos, sendo que já foram alterados de alguma forma durante a fase de 

processamento, mas ainda não se encontram adequados para venda; 

 Estoque de produtos acabados: referem-se ao número de itens de produtos 

acabados que se encontram prontos para comercialização; e, 

 Estoque de materiais para MRO: representam a quantidade de componentes 

adquiridos pela operação para servir de apoio a atividade de produção. 

 

Para Slack, Chambers e Johnston (2008), são quatro as razões principais para que os 

gerentes de produção mantenham estoques. Lidar com alterações ocorridas nas 

operações produtivas, as quais não são esperadas no fornecimento ou demanda. 

Segundo, um ou mais estágios podem não fornecer todos os produtos simultaneamente, 

gerando estoque de ciclo. Terceiro, para lidar com as flutuações de demanda 

relativamente previsíveis ou também quando o fornecimento de alguns produtos é 

significativamente previsível logo se mantêm estoque de antecipação. E finalmente para 

lidar com tempo de transporte na rede de suprimento, uma vez que o material não pode 

ser transportado imediatamente entre o ponto de fornecimento e o ponto de demanda, 

para isso mantêm-se estoques de canal de distribuição. 

 

2.3.2 Custos de estoques 

A administração da empresa e a contabilidade (geral e de custos) aplicam 

técnicas de avaliação, aplicação e controle diferentes para o consumo de cada um dos 

três recursos produtivos (rateio de custos). O tamanho da empresa, o tipo de produto, o 
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modo de produção, mão-de-obra intensivo ou se mecanizado ou automatizado, as 

necessidades gerenciais, os estoques influem nas técnicas de avaliação, controle e 

aplicação dos recursos disponíveis. 

A engenharia econômica é dotada de bastante flexibilidade para se adaptar a 

esses cenários produtivos e de administração em constante alteração. Mediante a 

opinião de Francischini e Gurgel (2004, p. 162), os responsáveis pelos estoques 

“preocupam-se em saber quais são os custos relacionados ao estoque”.  

Os custos de estoque se compõem de diversas maneiras e precisam ser 

controlados, pois auxiliarão na determinação do nível de estoque a ser mantido pela 

empresa. Existem varias óticas quanto a classificação dos custos, entretanto as 

informações destacadas nos tópicos a seguir seguem a linha de custos de estoques. 

Os custos de estoques de recursos naturais são caracterizado por ter vários 

fatores externos capazes de influenciar drasticamente o nível de estoque. Mesmo com 

investimentos de alto valor e modernização dos processos produtivos, os estoques de 

recursos naturais detêm perdas significativas. O sal, por exemplo, é estocado em pátios 

ao ar livre. Alguns pátios são impermeáveis, outros não, o que reduz em grande escala a 

perda, entretanto fatores como vento e chuva fazem com que esses estoques tenham 

perdas de volume normalmente expressiva para a organização. 

O custo da perda é substancialmente relativo ao volume, e a literatura destaca 

que esse custo não detém equação pronta, como os outros, e deve ser observado como 

um caso particular de cada organização (FERNANDES, 2007). 

 

2.3.3 Cluster 

O termo Cluster Analysis foi introduzido por Tryon em 1939, mas segundo 

Bergman e Feser (1998), muitas outras variações e técnicas dessa análise foram criadas 

posteriormente. O termo anteriormente citado, é utilizado no Brasil como análise de 

aglomerados, conglomerado ou cluster. A análise de cluster é uma técnica multivariada 

na qual o pesquisador busca explicar observações compostas por múltiplas variáveis ou 

objetos. A análise realiza agrupamento de indivíduos ou objetos, caracterizados por 

variáveis (informações), tais que os indivíduos do mesmo grupo sejam parecidos entre 

si e diferentes dos indivíduos dos outros grupos, maximizando a homogeneidade dentro 

do grupo e a heterogeneidade entre grupos. 
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Os agrupamentos são realizados utilizando medidas de distância (coeficientes de 

similaridade ou dissimilaridade), logo para aplicar técnicas de grupamento é necessário 

a existência dos dados no conjunto inicial e definir qual o critério a ser utilizado na 

definição da distância. Sendo mais eloquente, em uma análise de Cluster, tentam-se 

construir grupos a partir de um conjunto de elementos utilizando um ou mais critérios 

de proximidade ou de não proximidade, mas contemplando sempre uma comparação 

entre o conjunto de elementos, em outras palavras identificar se o elemento “A” é mais 

parecido com “B” do que com “C”.  

A medição da distância, por similaridade pode ser feita por medidas de 

correlação, de distância ou de associação. As medidas por correlação usam coeficientes 

entre os elementos e unem os perfis semelhantes pela correlação, podendo ter valores 

muito diferentes entre os elementos de um grupo. Enquanto que as medidas de distância 

reúnem elementos próximos, mesmo com perfis diferentes. Um exemplo de medida é a 

distância euclidiana, obtida pela soma do quadrado das diferenças entre variáveis. As 

medidas de associação são usadas em objetos descritos por variáveis categóricas e 

oferecem a medida de quanto os objetos concordam ou discordam entre si (HAIR et al., 

2005; RODRIGUES e SELLITTO, 2009). 

Na análise de cluster, as aglomerações podem ser hierárquicas ou não 

hierárquicas. Uma distinção básica entre essas categorias de aglomeração é a sequencia 

inicial, pois as hierárquicas começam isolando cada elemento e vão se formando 

aglomerados, enquanto que as não hierárquicas procuram iniciar a visão de um todo 

para grupos menores. Os hierárquicos criam dendogramas, por procedimentos 

aglomerativos e divisivos. Nos aglomerativos, Cinco algoritmos aglomerativos são mais 

usados: ligação individual; ligação completa; ligação média; método de Ward; e método 

do centroide. Nos processos divisivos começam com todos os elementos agrupados e 

termina em alguns aglomerados. Os objetos diferentes vão saindo, até que cada objeto 

pertença a um único aglomerado. Em ambos os casos, escolhe-se o número de 

aglomerados desejados e corta-se o processo na etapa correspondente (HAIR et al., 

2005). 

Nos aglomerados não hierárquicos escolhe-se um dos elementos como o centro 

inicial do aglomerado, e todos os elementos dentro de uma distância de referência são 

incluídos. Em seguida repete-se o mesmo processo com outro elemento e continua até 
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que não reste objeto isolado. A figura 3.11 descreve em formato hierárquico o processos 

das análises de cluster e demonstra algumas técnicas (HAIR et al., 2005). 

As etapas a serem seguidas durante a aplicação de uma análise de cluster 

segundo Bussab et al (1990), são: 

1. Definição dos objetivos da Análise de Agrupamento, obtenção dos dados e 

tratamento, se necessário, dos mesmos; 

2. Escolha da Técnica de Agrupamento e da medida de distância (coeficiente de 

similaridade ou dissimilaridade) a ser utilizada; 

3. Formação dos grupos a partir das definições efetuadas no item anterior; 

4. Validação, avaliação e interpretação dos resultados obtidos. 

No primeiro processo, a definição dos objetivos, é a etapa a qual destina decidir 

como conduzir a aplicação da analise, por identificar os dados e o tratamento dos 

mesmos. Devem ser conhecidas as características das variáveis, ou seja, se os dados são 

qualitativos ou quantitativos, nominais ou ordinais e suas escalas. 

A etapa de escolha da técnica de agrupamento é definida pelas informações 

obtidas na etapa anterior, pois a utilização de técnicas hierárquicas ou não-hierárquicas 

é influenciada por dados e elementos a serem agrupados. Realizada a escolha da técnica, 

segue-se para a definição da medida de distância, caracterizada pelo coeficiente de 

similaridade ou dissimilaridade. Normalmente, esse coeficiente é utilizado com a 

finalidade de moldar situações especiais de interesse do pesquisador. 
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Figura 2.2: Tipos e Técnicas de análise de cluster 

Fonte: (HAIR et al., 2005) 

 

Na terceira etapa, a aplicação é dependente dos tipos de técnicas, medidas e 

dados, sendo gerado um ou alguns algoritmos com o objetivo de identificar os grupos 

que são formados. Nessa fase mesmo com o auxilio dos algoritmos o pesquisador, com 

seu conhecimento e experiência que possui em relação aos dados, pode influenciar um 

número ideal de grupos. 

Na última etapa, após ter realizado a construção de grupos, deve-se garantir que 

os elementos de grupos diferentes apresentem comportamentos distintos, e aqueles que 

se encontram em um mesmo grupo apresentem comportamentos semelhantes. A 

confirmação pode ser realizada com procedimentos como Matrizes, Dendrogramas e a 

Reanálise dos dados que permitirão assegurar resultados fidedignos. 
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2.4 O sal 

O cloreto de sódio é uma das substâncias mais abundantes na natureza. Além dos 

oceanos, que constituem uma fonte praticamente inesgotável, obtém-se sal de depósitos 

à flor da terra, de jazidas subterrâneas, de fontes de salmouras naturais, de lagos 

salgados ou de mares interiores. O mar é a maior reserva contínua de minérios 

disponível para exploração. Tal reserva tem uma característica única, que é o fato de ser 

reabastecida, continuamente, pelos rios que transportam para o mar mais mineral, por 

dia, do que o homem consegue retirar a cada ano. 

Na água do mar encontram-se praticamente todos os elementos conhecidos, 

embora alguns em quantidades muito pequenas. Um dos poucos componentes que 

podem ser economicamente recuperados do mar é o cloreto de sódio que tem nos 

oceanos uma das mais importantes fontes de obtenção. 

Silva (2001), em um trabalho que realizou uma análise da indústria salineira do 

Rio Grande do Norte baseada no modelo de estratégia competitiva de Porter, revela que 

o sal é uma substância essencial ao homem e indispensável a todos os tipos de vida 

animal. A importância do papel desempenhado pelo sal pode ser constatada, por meio 

dos registros da história da humanidade. A produção e utilização desse mineral podem 

ser encontrados em ilustrações e escritos que datam do início da civilização. 

De acordo com informações obtidas da indústria Salineira Norsal (acesso em 

01/04/2011), o sal é o mineral não energético mais produzido e utilizado pelo homem 

depois do minério de ferro e oferece mais de 14.000 aplicações em diversas formas, a 

maior parte delas na indústria química. É empregado na fabricação de cloro, soda 

cáustica, ácido clorídrico, vidro, alumínio, plásticos, têxteis, borracha, hidrogênio e 

celulose, entre outros itens. O sal também é largamente utilizado in natura na indústria 

alimentícia para preservação de alimentos, na alimentação humana e animal. Segundo o 

Salt Institute (acesso em 01/04/2011), o sal é uma importante influência na existência 

humana, desde os primórdios das civilizações. A importância econômica e militar do sal 

produziu parcerias comerciais, os soldados do Império romano eram pagos com sal. A 

partir desse acontecimento, originou-se a palavra “salário”, derivada do termo em latim 

“salarium argentum”, que significa pagamento em sal. 
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2.5 A produção de sal no Brasil e no Rio Grande do Norte 

De maneira geral, todos os processos de obtenção do sal utilizam evaporação, seja 

natural ou artificial, mediante a utilização de algum outro tipo de energia. Quando a 

evaporação é decorrente do uso da radiação solar, o processo recebe denominação de 

evaporação solar. A produção de sal por evaporação solar corresponde a uma 

considerável parcela da produção total de todo o mundo e a maior parte de sal, obtido 

por esse processo, provém da utilização de água do mar. A Tabela 2.1 sistematiza o 

volume de reservas e produção em uma escala de 2007 e 2008 por tonelada. A Tabela 

2.1 apresenta uma sistematização da produção salineira entre os principais produtores 

mundiais nos períodos de 2007 e 2008. É possível analisar que a China tem uma 

representatividade de (23,1%) da participação mundial. 

 

Tabela 2.1: Reserva e Produção Mundial de Sal Marinho 

Discriminação Reservas
1
 (10

3
 t) Produção

2
 (10

3
 t) 

Países 2008
(r) 

% 2007 
(r)

 2008 
(p) 

% 

Brasil ... - 7.014 6.728 2,6 

China ... - 59.800 60.000 23,1 

EUA3 ... - 44.500 46.000 17,7 

Alemanha ... - 19.800 19.000 7,3 

Índia ... - 16.000 15.800 6,1 

Canadá ... - 11.800 12.000 4,6 

Austrália ... - 11.400 12.000 4,6 

México ... - 8.400 8.400 3,2 

França ... - 6.100 6.000 2,3 

Outros ... - 72.270 73.800 28,5 

TOTAL ... - 257.084 259.728 100,0 

Fontes: DNPM/DIPLAM, ABERSAL, SIESAL/RN; Mineral CommoditySummaries (2009). 

Em 2008, a produção brasileira estimada para todos os tipos de sal foi de 6.728 

mil toneladas e de 5.200 mil toneladas em termos de sal marinho. O Rio Grande do 

Norte continuou líder no cenário nacional, com uma produção estimada em cerca, de 

4.844 mil toneladas produzidas. Isto representa quase 72% da produção total brasileira 

de sal e, de cerca, de 93,2% da produção nacional de sal marinho. 

                                                             
1 São as  reservas não disponíveis, as quais “r” significa Revisado e “p”, Dados preliminares; 
2  Neste segmento inclui sal de salmoura, sal-gema ou sal de rocha, sal de evaporação solar e de 

evaporação a vácuo em toneladas métricas; 
3 Estão estipulados o sal vendido ou usado por produtores; 



20 
 

A evolução da produção salineira, no período de 2003 à 2007, é apresentada na 

Tabela 2.2 visto que representa o peso de participação do Rio Grande do Norte em 

função do Brasil. 

Tabela 2.2: Produção de Sal Marinho - Brasil e Rio Grande do Norte 

Ano 

Produção (t) Participação % 

Rio Grande do Norte (A) Brasil (B) (A / B) 

2003 4.737.787 5.143.787 92,11 

2004 4.813.418 5.287.673 91,03 

2005 5.344.483 5.519.618 96,83 

2006 4.918.197 5.122.197 96,02 

2007 5.066.241 5.365.091 94,43 

Fonte: DNPM, SIESAL, IDEMA 

 

Frente ao exposto, a contribuição da produção norte-rio-grandense são 

representadas aos municípios de Mossoró, com 1.779 mil toneladas, representando 

(36,7%) da produção do Estado; seguido por Macau com 1.661 mil toneladas (34,3%); 

Areia Branca com 609 mil toneladas (12,6%); Galinhos com 461 mil toneladas (9,5%); 

e, Grossos com 334 mil toneladas (6,9%). O sal potiguar advém principalmente das 

Salinas de Macau, Mossoró e Areia Branca, que contabilizam com o Porto-Ilha de Areia 

Branca como principal canal para o escoamento das 2,5 milhões de toneladas anuais de 

sal a granel produzidas no Rio Grande do Norte, das quais (80%) se destinam ao 

Centro-Sul do Brasil e (20%) ao mercado internacional. A Figura 2.2 apresenta uma 

distribuição geográfica dos principais municípios localizadas no Rio Grande do Norte, 

que produz sal. Além disso, existe uma concentração geográfica para o litoral norte do 

estado. 
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Figura 2.3: Rio Grande do Norte - Localização das principais indústrias de extração de sal 

Fonte: FIERN – Perfil Industrial 2008 / Departamento Econômico 

 

  

Embora não esteja no litoral, a cidade de Mossoró produz sal devido às Salinas 

localizadas na várzea estuária dos Rios Mossoró/Do Carmo, ao solo impermeável, que 

assegura condições ideais para a cristalização e colheita do sal com pureza de até 98 

baumé, e às características do seu clima. As principais condições climáticas favoráveis 

são a predominância do clima semiárido quente, da temperatura entre 24 e 35C, do 

baixo teor de umidade do ar, da evaporação média de 2.850mm, das precipitações ao 

redor de 450 mm/anuais e da evaporação líquida de 2.400mm, aliados à uma 

intensidade de radiação solar que varia entre 120 e 320 horas/mês, com ventos que 

apresentam velocidade média entre 3,8 e 4,4 m/s. Esses fenômenos naturais levam 

Mossoró a figurar entre os municípios produtores de sal no Rio Grande do Norte, de 

acordo com informações. 

2.6 Extração de sal marinho 

A extração do sal marinho é efetivado em regiões litorâneas planas, com boa 

distribuição de vento, clima árido e água do mar com alta salinidade. De acordo com 

Silva (2001) e relato colhido dos produtores da Salina Diamante Branco, a extração 
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acontece a partir do bombeamento da água do mar para áreas de evaporação extensas, 

denominadas evaporadores, a qual chega com salinidade de 3,4º a 4,5º baumé. A água 

circula entre evaporadores, aumentando progressivamente a densidade. Ao atingir o 

ponto de cristalização, entre 25º a 28º baumé, ocasião em que é precipitado o sulfato de 

cálcio e os sais de magnésio, a água é bombeada para os cristalizadores, que são os 

locais onde se forma a “laje” de sal. Quando a laje atinge aproximadamente 10 

centímetros de espessura é realizada a colheita do sal mediante a utilização de 

colhedeiras. As colhedeiras vão carregar caminhões que transportam o sal até o pátio de 

estocagem, em que ocorre a lavagem do sal e posterior depósito em pátios ao ar livre, 

nos quais acontece a “cura”. Em outras palavras, o sal passa por uma redução 

progressiva da umidade. 

Camara et al (1996) citam o processo produtivo dividindo-o em três fases:  

(1) Fase: A captação de água do mar obtida por intermédio do bombeamento;  

(2) Fase: A concentração em grandes lagoas abrangendo aproximadamente 90% 

da área total das Salinas e que tem suas dimensões reduzidas 

progressivamente à medida que aumentam as concentrações de sal;  

(3) Fase: A cristalização em tanques que representam em torno de 10% da área 

total da Salina, construídos em forma retangular simples com os pisos 

nivelados e capacidade de suporte para o peso das máquinas que efetuam a 

colheita. 

 

A colheita na Salina Diamante Branco é desempenhada no fim do período 

produtivo e no menor tempo possível, sendo um procedimento para permitir o rápido 

reabastecimento dos cristalizadores para a safra seguinte
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Figura 2.4: Fluxograma do processo de obtenção e beneficiamento do sal marinho 
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2.7 Controle da produção estocada nas indústrias salineiras Nacionais. 

Historicamente, a produção estocada foi sempre medida apenas na ocasião dos balanços 

anuais, que sempre se procurava coincidir com a época da entressafra em que os pátios de 

estocagem se encontravam com pequena quantidade de sal.  

 Para pequenos volumes a medição consistia em pesar-se efetivamente todo o material 

estocado, retirando-o para pesagem em balanças rodoviárias e em seguida repondo todo o 

material no pátio. Estoques maiores eram medidos utilizando-se a topografia convencional. 

Também eram utilizados penosos levantamentos topográficos planialtimétricos, com até 03 dias 

de duração, que geravam desenhos em curvas de nível os quais propiciavam o cálculo dos 

volumes das pilhas e com a aferição da densidade uma estimativa do estoque em peso. 

Atualmente, com a industrialização do processo produtivo, segundo Camara et al. (1996),  

o empilhamento mecanizado, feito com esteiras rolantes, passou a formar pilhas padronizadas 

longitudinais: Pilha única, pilhas paralelas, ou  pilhas curvas superpostas,o cálculo do estoque 

nos pátios,para estas formas de empilhamento, pode ser feito através de  fórmulas para cálculo 

dos volumes, estas fórmulas estão disponibilizadas  pelo referido autor, necessitando-se apenas 

efetuar na(s) pilha(s) a medição dos valores dos parâmetros da Equação 1 para determinar o 

tamanho da pilha única prismática :  

V= (L x D/2 + PI / 12 x D
2
) x H       [1] 

Em que: 

L=  Comprimento da pilha 

D= Diâmetro da base do cone ou a largura da pilha 

R= Raio da base do cone ou a metade da largura da pilha 

H= altura da pilha e do cone 

ΡI= 3,14159 

 

PILHA SUPERPOSTAS 

A condição para cálculo do volume de sal depositado em pilhas superpostas é que durante 

o empilhamento, o deslocamento da empilhadeira, de uma pilha para a seguinte seja sempre o 

mesmo, de tal forma que o recobrimento da pilha anterior seja sempre igual, o mesmo 
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acontecendo com o ângulo de varredura da empilhadeira, a partir do centro da pilha, para cada 

lado. Nestas condições o volume recoberto da pilha anterior é mensurado pela Equação 2: 

Vr = ( L x R2 + Pi / 3 x R2 ) x H2       [2] 

Em que: 

L=  Comprimento da pilha 

D= Diâmetro da base do cone ou a largura da pilha 

R= Raio da base do cone ou a metade da largura da pilha 

H= altura da pilha e do cone 

O volume adicionado ao empilhamento para cada pilha adicional será sempre o volume 

inicial menos o volume de recobrimento. Em que na prática, a utilização dessas fórmulas 

mostra-se inadequadas, pois a operação de movimentação das empilhadeiras raramente atende 

as especificações citadas pelo autor, redundando em cálculos que se afastam bastante dos 

valores reais. 
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Capítulo 3 – Método da Pesquisa de Campo 

  

 

A Pesquisa de Campo consistiu no uso da Topografia Eletrônica para a coleta e 

processamento de dados da produção de um setor da Empresa Salineira Diamante 

Branco denominado por Moagem, escolhido porque toda a produção destinada a este 

pátio é escoada por via terrestre, com pesagens confiáveis, tendo-se um controle efetivo 

das saídas de sal. O estudo foi realizado por meio de levantamentos topográficos 

planialtimétricos periódicos durante um ciclo anual completo de produção da empresa. 

Os dados topográficos obtidos do levantamento foram transferidos para um software 

topográfico apropriado e processados para cálculo e geração de modelos digitais que 

representam as pilhas de sal nas datas das medições. Neste software foram realizados o 

cálculo dos volumes das pilhas de sal e a tabulação dos dados contábeis da empresa, 

posicionando as entradas e saídas de sal do pátio de estocagem em períodos iguais aos 

intervalos entre as medições topográficas. Comparou-se, posteriormente, as posições de 

estoque adquiridas em cada medição topográfica com os valores contábeis utilizou-se 

uma análise de cluster, pois obtendo-se assim um índice comparativo geral de perdas 

para o ciclo e para dois outros períodos situados dentro do ciclo. 

No planejamento e administração das empresas, e particularmente nas empresas 

de grande porte em que o processo produtivo é realizado por fluxo continuo, caso das 

indústrias salineiras, é fundamental que as informações sobre as posições de estoque 

sejam as mais confiáveis e fornecidas em menor espaço de tempo. Para as Salinas de 

qualquer porte é imprescindível que as informações sobre a produção, além de ser 

confiáveis, estejam continuamente atualizadas e sempre disponíveis, pois são elementos 

fundamentais para os processos de decisão. A área de planejamento e gerenciamento 

destas empresas necessitam de um controle efetivo de produção para permitir a união 

das informações contábeis, onde as perdas ocorridas no processo produtivo são apenas 

estimadas, com as informações obtidas através de medições periódicas realizadas nos 

pátios de estocagem. Assim há um controle real das perdas ocorridas no processo 

produtivo, tornando possível contabilizá-las.  
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3.1 Controles de estoque baseados em medições topográficas 

A topografia trata do cálculo e determinação de porções limitadas da superfície 

terrestre e da representação em escala reduzida de suas dimensões. Segundo Andrade 

(2008), a topografia trabalha com um sistema local, um sistema de coordenadas 

cartesiano retangular que traduz posição em relação a um ponto arbitrado sobre a 

superfície terrestre. Historicamente a topografia tem sido muito utilizada para 

levantamentos cadastrais visando à obtenção de áreas e volumes de maciços terrestres. 

As limitações quanto aos demorados procedimentos de campo, que inviabilizavam o 

controle contínuo de volumes, tem sido minimizados pelos avanços na qualidade dos 

equipamentos, oferecendo rapidez e automatização na coleta de dados no campo. Além 

disso, o aparecimento de softwares capazes de realizar o processamento instantâneo 

destes dados fornece valores confiáveis para as determinações de campo. Este avanço 

considerável propiciou a oportunidade de um estudo de caso com a utilização desta 

tecnologia na indústria salineira, utilizando a topografia eletrônica no gargalo mais 

evidente neste setor, o controle do estoque da produção. 

Câmara (1999) e Bezerra e Brito (2001) concordam que o Rio Grande do Norte é 

detentor de excelentes condições climáticas e topográficas para a produção de sal, é o 

principal produtor nacional, contribuindo com mais de 95% da produção brasileira 

anual.  O grande gargalo encontrado neste processo de mecanização ainda é o controle 

da produção, pois devido à grande quantidade produzida e a diversidade de perdas 

existentes no processo não se tem uma forma regulamentada e segura de controlar os 

estoques com precisão e velocidade, já que as tecnologias disponíveis são de alto custo, 

exigindo investimentos em equipamentos e recursos humanos. 

Na empresa salineira Diamante Branco o sal produzido é estocado em dois pátios 

(Porto e Moagem) abertos ao ar livre, com seis quilômetros de distância entre eles. O 

controle de estoque do sal produzido é feito de forma contábil pela relação entrada - 

saída de sal no pátio de estocagem. A entrada é calculada multiplicando-se a quantidade 

de viagens dos caminhões caçambas pelo peso padrão da carga de um caminhão, sendo 

apenas estimadas as perdas por lavagem no momento da estocagem, não é avaliada a 

variação do peso entre uma e outra caçamba, pois se considera, por amostragem, o peso 

de uma caçamba escolhida. A entrada do sal produzido nos cristalizadores, nos pátios de 

estocagem do Porto e da Moagem não é calculada por pesagem dos caminhões na 
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balança rodoviária da empresa. Não há condições de serem computadas as perdas no 

período estocado devido à variação de umidade, chuvas, incrustações ao terreno, perda 

no transporte e outras.  

A impossibilidade do controle sobre as perdas existentes no processo produz uma 

diferença entre o estoque real e o estoque contábil. A medição topográfica periódica dos 

volumes estocados e o conhecimento da densidade aparente do sal empilhado nos pátios 

levam ao conhecimento da massa estocada de um modelo representativo do real e a 

possibilidade de comparações com o controle contábil, fornecendo assim parâmetros 

reguladores para o desconto devido às perdas.  A segurança destas informações é de 

suma importância para a comercialização do produto, garantindo o fluxo nos prazos 

estabelecidos.  

Historicamente, segundo informações disponibilizadas pela própria empresa, o 

controle contábil,vem calculando as perdas existentes no processo de forma aleatória, e 

vem apresentando necessidade de introduzir perdas anuais para correções de estoque. 

Com a introdução de um controle topográfico, aperfeiçoado pela utilização de 

equipamentos eletrônicos e softwares topográficos para cálculo e representação do 

modelo digital das pilhas, espera-se propiciar elementos para correções quinzenais do 

estoque contábil, reduzindo a incerteza volumétrica sobre o valor estocado no pátio, 

para valores em torno de 3%, que de acordo com Gonçalves; Carvalho e Vieira (2003) é 

a margem de erro máxima esperada para os modelos digitais. 

O controle topográfico é realizado a partir da implantação de um polígono 

fechado, formado pela monumentação no terreno de marcos topográficos de concreto 

em torno da área de estocagem escolhida para estudo. Este controle permite medições 

das coordenadas tridimensionais dos pontos que representam a forma geométrica das 

pilhas. Para as medições é utilizado o medidor eletrônico de distâncias (MED), 

equipamento que na topografia é denominado de estação total. Segundo Felgueiras 

(1999), a junção destes pontos deve formar linhas características que definam os 

divisores de água (linhas de máxima altitude) e os canais de drenagem (linhas de 

mínima altitude), pois estas feições garantem a construção de um modelo mais 

fidedigno para a geração dos modelos digitais. Ao final do estudo de controle foi 

utilizado um programa computacional, no seu módulo de volumes para o processamento 

e formação dos modelos digitais representativos das pilhas de sal.  
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O Modelo Digital do Terreno (MDT) é caracterizado como uma representação 

matemática tridimensional da superfície terrestre, formada pela união de pontos com 

coordenadas tridimensionais (3D) conhecidas e que, entrelaçados em uma malha, 

representam as feições topográficas da superfície que se deseja avaliar, neste caso, as 

pilhas de sal estocadas. Gonçalves; Carvalho e Vieira (2003) afirmam que para a 

geração do MDT, é necessário obter informações altimétricas do terreno que garantam o 

contexto geomorfológico do mesmo. Usualmente, são utilizadas curvas de nível e 

pontos altimétricos como fonte de informação altimétrica. 

 Para a realização deste trabalho foram utilizados equipamentos eletrônicos 

topográficos para coleta de dados posicionais dos pontos, que representam as formas 

geométricas das pilhas de sal. Utilizando-se um software topográfico são gerados 

modelos em 3D assim como em curvas de nível, e a partir destes modelos, são 

calculados os volumes. Através do ensaio normatizado da NBR-9813 (1987) da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), pôde-se conhecer a massa 

específica do sal depositado nas pilhas, e a partir deste descobrir o valor da massa 

estocada.  

O Topograph é um software desenvolvido especificamente para a topografia, 

principalmente para avaliações de áreas e volumes. Utiliza em seu processamento um 

modelo digital de terreno formado por uma malha de triângulos irregulares chamada de 

TIN (Triangulated Irregular Network), onde cada vértice de triângulo é constituído por 

um ponto topográfico medido no terreno e que, conseqüentemente, modela o seu relevo, 

apresentando erros máximos que, segundo Kumler (1994), são inferiores a 3%. 

Segundo Felgueiras (1999), tal software utiliza no seu processamento o critério de 

Delaunay que procura maximizar os ângulos dos triângulos com geometria o mais 

próximo possível dos eqüiláteros, permitindo a edição destes lados. Associado a isso, 

Schneider (1998 apud Gonçalves; Carvalho e Vieira, 2003) acrescenta que a utilização 

da ferramenta “alterar lado” no software CAD (Computer-Aided Design) elimina as 

inconsistências que podem ser formadas por triângulos horizontais (vértices com a 

mesma cota) ou arestas de triângulos que atravessam estruturas topográficas lineares, 

minimizando os erros na geração do modelo. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_design
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3.2 Equipamentos topográficos na coleta de dados para modelagem das pilhas 

Brandalize (s.d.) retrata que a coleta de dados para modelagem das pilhas de sal 

através de topografia digital é feita por uma equipe constituída por duas pessoas: um 

operador do equipamento topográfico, denominado estação total, e um operador que 

porta um acessório auxiliar, denominado prisma (Figura 3.1 e 3.2). O prisma é montado 

sobre um bastão metálico de altura variável, o operador auxiliar percorre as linhas 

características que definem a forma das pilhas de sal, estacionando o prisma 

aproximadamente a cada três passos. O prisma é posicionado em direção a estação total 

e é informando por rádio ao operador da estação a altura que o prisma se encontra em 

relação ao ponto topográfico a ser medido. O operador da estação total introduz a 

informação no equipamento e faz a medição das coordenadas que definem a posição do 

ponto. Após a coleta dos dados o operador da estação total informa por rádio ao 

auxiliar, a liberação para o deslocamento ao próximo ponto. 

 

Figura 3.1: Estação total 

Fonte: Foto do equipamento do próprio autor 
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Figura 3.2: Operador de estação total e auxiliar com prisma 

 

Wolf e Brinker (1994 apud Souza, 2001) caracterizam uma estação total como um 

equipamento topográfico que combina três componentes básicos: O medidor eletrônico 

de distancias (MED), o teodolito eletrônico, equipamento topográfico utilizado para 

medições de ângulos horizontais e verticais, e o microprocessador, formando um único 

equipamento. Os dados das medições são apresentados em um visor de cristal liquido, 

podendo ser armazenados em dispositivos do próprio equipamento ou em coletores de 

dados externos.  

De acordo com Brandalize (s.d.) e Veiga (2000 apud SOUZA, 2001), o 

aparecimento das estações totais é considerado um marco extremamente importante, 

pois aliados a automação de cálculos e desenhos, fundamentam o conceito da topografia 

digital, permitindo que todas as etapas necessárias à elaboração de uma planta 

topográfica (representação 3D de uma porção limitada de um maciço terrestre), sejam 

efetuadas utilizando dispositivos digitais. O que além de acelerar o processo de 

medição, minimiza os erros cometidos pela manipulação dos dados de campo.  

Brandalize (s.d.) também afirma que atualmente o mercado de equipamentos 

topográficos dispõe de estações totais que incorporam grandes avanços em relação aos 

primeiros modelos. Podendo-se citar as estações robóticas que dispensam a operação 

manual de observação ao prisma, pois possuem servos-motores com funções de 

reconhecimento e busca automática de prismas, o que possibilita a realização da 

pontaria sem a intervenção do operador. Esses equipamentos podem ser operados 
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remotamente, possibilitando a realização dos levantamentos de campo por apenas uma 

pessoa, além de equipamentos que efetuam as medições sem utilização de prismas, o 

que permite a medição direta de pontos inacessíveis ao auxiliar de campo. 

3.3 Registro eletrônico de dados 

 Veiga (2000 apud Souza, 2001) diz que a anotação dos dados de campo sempre 

se constituiu numa fonte de erros grosseiros, além de ser um fator limitante para a 

agilidade e precisão dos antigos trabalhos topográficos. O processamento e cálculo 

manual de uma grande quantidade de dados tornam lento e pouco confiável os fluxos de 

informações. Dessa forma, os equipamentos eletrônicos permitiram um ganho 

significativo em termos de produtividade e qualidade, permitindo o registro eletrônico 

dos dados de campo. 

Brandalize (s.d.) e Veiga (2000 apud Souza, 2001) retratam a existência três 

modalidades de registro eletrônico na atualidade. Na primeira modalidade, os dados são 

armazenados no próprio equipamento através de uma memória interna própria ou 

removível, como cartões de memória do tipo PCMIA (Personal Computer Memory 

Card International Association). No segundo caso, o coletor de dados pode ser acoplado 

na estação total e também a computadores portáteis, o que permite o trabalho em 

lugares remotos com a permanência do equipamento no campo. Em último caso, os 

dados observados são transferidos diretamente do equipamento de medição para o 

computador, através de um cabo serial. 

3.4 Modelagem digital de terreno com curvas de nível aplicadas às pilhas de sal 

 A modelagem digital de terrenos é feita em um software topográfico, a partir da 

interpolação dos pontos amostrados nos levantamentos topográficos, de forma a se obter 

as Curvas de Nível (Figura 3.3), que representam o terreno e conseqüentemente geram o 

modelo. Uma curva de nível é uma linha conectando pontos de igual valor de altura, 

relacionada a um plano horizontal qualquer. As curvas de nível revelam a taxa de 

mudança de uma determinada grandeza, em valores, ao longo de uma área para 

fenômenos espacialmente contínuos.  

No presente trabalho, as curvas de nível serão usadas para representar superfícies 

a partir das alturas dos pontos amostrados nos levantamentos topográficos. São linhas 

formadas por pontos obtidos pela interpolação dos pontos topográficos e que possuem a 
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mesma altura. São desenhadas em um intervalo especificado que é normatizado na NBR 

- 13.133 em função da escala de representação. O intervalo é simplesmente a alteração 

em valor z entre as curvas de nível. Por exemplo, um mapa de curva de nível de 

precipitação com um intervalo de curva de nível de 10 mm teria curvas de nível de 10, 

20 e 30, e assim sucessivamente. Qualquer ponto em uma curva de nível em particular 

tem o mesmo valor, enquanto que pontos entre duas curvas de nível tem igual valor 

entre os valores das linhas em cada lado dele. O intervalo determina o número de linhas 

que estarão em um mapa e a distância entre elas. Quanto menor o intervalo, mais linhas 

serão criadas no mapa.  

Outra alternativa seria a especificação de uma curva de nível de base, que é a 

posição de início. Uma curva de nível base não é a curva de nível mínima, mas se refere 

ao ponto inicial a partir do qual as curvas de nível irão acima ou abaixo, baseadas no 

intervalo de curva de nível. Por exemplo, a curva de nível base pode ser configurada 

para zero e o intervalo pode ser configurado para 10. A curva de nível resultante seria -

20, -10, 0, 10, 20 e 30. Usando uma linha grossa para cada quarto ou quinto intervalo, o 

que facilita a leitura dos valores. Por exemplo, se o intervalo é de 10 metros, você pode 

usar linhas grossas para valores de 50, 100 e 150 metros.  

Na execução deste trabalho, foi utilizado como parâmetro para geração das curvas 

de nível o proposto pela “Tabela 5” da NBR - 13.133, que normatiza os levantamentos 

topográficos planialtimétricos, sendo esta metodologia enquadrada na classe III PA 

desta tabela (Figura 3.4). As poligonais planimétricas da classe III P são utilizadas para 

adensamento do apoio topográfico e para projetos básicos, executivos e obras de 

engenharia como é o caso do estudo. As estações das poligonais são niveladas pela 

classe II N, nivelamento geométrico para determinação de altitudes ou cotas em pontos 

de segurança (PS) e vértices de poligonais para levantamentos topográficos destinados a 

projetos básicos, executivos, e obras de engenharia ou de ordem superior. 
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Figura 3.3: Curvas de nível 

FONTE: Tutorial do Arcgis 

Figura 3.4: Recorte da “Tabela 5” da NBR – 13133, com ênfase na classe III PA. 

Fonte: NBR – 13133 / 1994           

 

O MDT (Modelo Digital de Terreno) é uma representação matemática 

tridimensional da superfície terrestre, por meio de uma malha de elevação contínua com 

coordenadas tridimensionais. Petrie e Kennie (1990 apud Barbosa, 1999) afirmam que a 

expressão o MDT (Figura 3.5) surgiu pela primeira vez no artigo “The digital terrain 

model- theory and applications” dos autores Charles Miller e R. A. LaFlamme, 

publicado na revista Photogrammetric  em 1958.  

Miller e LaFlamme (1958 apud Itame, 2001) citam a utilização do termo MDT 

como uma forma genérica para referir-se a qualquer representação digital de uma 

superfície topográfica. Em contrapartida, Burrough (1986 apud Itame, 2001) estabelece 
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que o termo MDE (Modelo Digital de Elevação) é preferível para modelos contendo 

apenas dados de elevação, pois a idéia de terreno implica em atributos variados para as 

diversas formas do solo. Neste trabalho foi utilizado o termo genérico citado por Miller 

e LaFlamme, pois embora seja de interesse o estudo da elevação de cada ponto coletado 

nas pilhas de sal e determinação do volume das pilhas formadas pelo conjunto destes 

pontos, parece ficar mais clara a associação do termo MDT ao objeto de estudo. 

 

Figura 3.5: Modelo Digital de Terreno – MDT 

Fonte: Tutorial do Arcgis 

 

Felgueiras (1999) estratifica um sistema de modelagem digital de terreno em três 

etapas, que vão: da aquisição de um conjunto de amostras representativas do fenômeno 

a ser estudado, passando pela criação do modelo digital propriamente dito e concluindo 

com a definição de uma série de processamentos e análises, com a finalidade de se 

extrair informações úteis a uma determinada aplicação. A superfície representada é em 

geral contínua e o fenômeno que representa pode ser variado. Camara et al. (1996), 

relata que dentre algumas utilizações de MDT cita-se o armazenamento de dados de 

altimetria para mapas topográficos, as análises de corte-aterro para projetos de estradas 

e barragens, a elaboração de mapas de declividades com exposição para apoio a análise 

de geomorfologia e a análise de variáveis geofísicas e geoquímicas. 
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Felgueiras (1999) afirma que os modelos digitais de terreno podem ser formados 

por grades regulares retangulares ou grades triangulares regulares ou irregulares. As 

grades retangulares são amplamente utilizadas nos sistemas de informação geográfica 

devido à facilidade de geração e de manipulação de dados e por utilizar uma matriz 

como estrutura de armazenamento, sendo adequadas para superfícies suaves e de 

variação contínua. Quando as superfícies tem grandes variações ou tem 

descontinuidades, como no caso das pilhas de sal (Figura 3.6) que são formada  pela 

superposição de camadas  no processo de empilhamento, as grades retangulares 

apresentam deficiências, sendo nestes casos recomendada a utilização de grades 

triangulares. 

 

Figura 3.6: MDT de pilhas de sal 

Fonte: Levantamento topográfico realizado pelo próprio autor 

 

Namikawa (1994) afirma que as descontinuidades na superfície ocorrem ao longo 

de linhas, em geral conhecidas por linhas de quebra (linhas de falha, linhas de vale e 

linhas de crista), que permitem caracterizar tais alterações. Devido a esta propriedade, 

as linhas de descontinuidade são chamadas também de linhas características. No 

modelamento digital a precisão da representação do modelo depende 

preponderantemente da coleta dos pontos que representam estas linhas. As grades 

triangulares irregulares incorporam a descontinuidade da superfície em lados diferentes 

das linhas características, permitindo o modelamento das superfícies e preservando estas 

linhas de quebra. 
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Namikawa (1994) também relata que o número de triangulações viáveis que 

podem ser geradas a partir de um conjunto de pontos é muito grande, embora o ideal 

seja apenas uma forma de triangulação. Define-se então uma restrição para a 

representação de uma superfície por meio de uma triangulação. É considerada a melhor 

triangulação aquela na qual as distâncias entre os pontos amostrados são as menores 

possíveis. Esta consideração é baseada no fato da superfície interna de cada um dos 

retalhos triangulares ser dependente apenas dos pontos mais próximos a ela. 

A triangulação conhecida como triangulação de Delaunay é considerada por 

vários autores, como Pettinatti (1983), De Floriani et al. (1985), Falcidieno e Spagnuolo 

(1991), uma aproximação da triangulação que satisfaz esta restrição, sendo aceita como 

padrão para representação de superfícies. Namikawa (1994) deixa bem claro que uma 

triangulação é considerada como de Delaunay se e somente se cada um dos círculos que 

circunscrevem todos os triângulos gerados por três pontos quaisquer na malha triangular 

forem vazios, condição conhecida com critério do círculo (Figura 3.7).  

 

Figura 3.7: Triangulação de Delaunay - critério do círculo 

Fonte: PETTINATI, 1983 
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3.5 Sistema TOPOGRAPH 98 SE® aplicado a modelagem digital de terrenos 

Atualmente, os métodos de ajuste de superfície para grades triangulares estão 

sistematizados e o emprego comercial está disponibilizado através de softwares de 

Geoprocessamento, Cartografia e Topografia, como o SPRING
®
, o SISTEMA 

TOPOGRAPH
®
, o DATA GEOSYS

®
, o AUTODESK

®
 e outros. Neste trabalho foi 

utilizado o software Topograph 98 SE
®
, com a licença educacional adquirida pelo 

Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN). Ishikawa (2007) relata que de acordo 

com a Char Pointer Tecnologia e Informática LTDA, empresa responsável pelo 

desenvolvimento do programa, o sistema Topograph é um grupo de aplicações que se 

complementam e cujo objetivo principal é o de criar uma solução completa nos 

processos de coleta de dados topográficos e/ou geográficos no campo, de 

processamento, de armazenamento e de disponibilização desses dados para todas as 

etapas dos trabalhos de construção e mapeamento, passando pela transferência dos 

dados do campo ao escritório. 

 O Sistema TOPOGRAPH 98 SE
®
 é um software desenvolvido para uma 

larga faixa de utilizações destacando-se o processamento de dados topográficos, 

cálculos de volumes de terraplenagem, projetos viários e elaboração de notas de serviço. 

É destinado às diversas áreas da engenharia e construção que se utiliza de uma base 

topográfica no desenvolvimento de trabalhos tais como: cadastro, edificações, 

loteamento, regularização fundiária, reflorestamento, agricultura, irrigação, mineração, 

estradas, barragens. 

O software está alicerçado em três módulos: o básico, o gráfico e o fundiário. 

Desenvolvido com base na experiência real de campo, o Sistema TOPOGRAPH 98 

SE
®

, assim como outros softwares topográficos existentes no mercado, é utilizado em 

grande escala para aumentar a produtividade dos profissionais da área de topografia, 

agregando qualidade à produtividade. Atualmente, os softwares topográficos são 

utilizados por grandes empresas de construção de estradas, nos levantamentos 

topográficos, projetos de terraplenagem e de movimentação de terra em geral e nas 

empresas de mineração no controle da produção de minérios. 

O Sistema TOPOGRAPH 98 SE
®
 é de fácil de uso, pois utiliza a interface gráfica 

do Windows e respeita a seqüência natural de trabalho dos profissionais. Todo o 
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processo de trabalho, desde o cálculo das poligonais até o desenho final, é feito com 

facilidade.  

O sistema TOPOGRAPH 98 SE
®
 desenvolve o trabalho topográfico em quatro 

etapas. Na primeira etapa do processo da geração das curvas de nível que originarão o 

MDT, são descarregados os dados coletados no levantamento topográfico em uma 

caderneta eletrônica do software. A segunda etapa consiste no cálculo eletrônico da 

poligonal e das irradiações, para se obter as coordenadas tridimensionais dos pontos que 

definem o formato das pilhas de sal. A terceira etapa é a triangulação dos pontos 

amostrados, esse processamento, obrigatório, é realizado utilizando a triangulação de 

Delaunay.  

O aplicativo inicia o processo de triangulação, desenhando os lados dos 

triângulos, considerando cada vértice como um dos pontos coletados na amostragem 

representativa do corpo a ser modelado. Em seguida, sobre o desenho da triangulação 

formada, são introduzidas as linhas características, ou linhas obrigatórias, que definirão 

a qualidade do MDT gerado, pois irão provocar a interpolação da malha triangular 

formada atendendo o critério de Delaunay. É também definida uma distância máxima na 

caixa de texto “Configuração Curva de Nível” na opção “Parâmetros”, para que o 

software não produza triângulos com lados muito grandes, gerando triângulos desiguais 

que comprometem a interpolação.  

O sub-menu da malha triangular permite a realização das seguintes operações:  

 Gerar: Gera a malha triangular a partir dos pontos carregados;  

 Apagar: Apaga a malha triangular, malha retangular e as curvas de nível, caso 

já tenham sido calculadas; 

 Limite: Define ou apaga um limite para a triangulação; 

 Incluir Ponto: Inclui um ponto na malha triangular; 

 Alterar Ponto: Altera a cota de um ponto da malha triangular;  

 Apagar Ponto: Apaga um ponto da malha triangular;  

 Apagar Lado: Apaga um lado um lado do triângulo;  

 Alterar Lado: Altera um lado do triângulo;  

 Apagar Obrigatórias: Desmarca todos os elementos gráficos que estejam 

marcados como linha obrigatória;  
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 Processar Fronteira: Processa a linha de fronteira previamente definida;  

 Processar Quebras: Processa as linhas de quebra previamente definidas;  

 Processar Obrigatórias: Processa as linhas obrigatórias previamente 

definidas;  

 Selecionar Cores: seleciona as cores dos triângulos que serão usadas no 

modelo 3D.   

O Módulo Gráfico é o componente do Sistema TOPOGRAPH 98 SE
®
 

responsável pela edição e visualização gráfica dos dados levantados e/ou calculados 

pelos demais componentes.  

É uma ferramenta mais poderosa que as vistas gráficas das tabelas, pois possui 

funções de inserção e edição de elementos gráficos e cálculos (paralela, intersecção, 

concordância, entre outros) muito úteis para a montagem do desenho final. Além disso, 

o Módulo Gráfico é o ambiente sobre o qual rodam os aplicativos: curvas de nível, 

MDT, 3D, fundiário e georreferenciamento. O Módulo Fundiário é a opção utilizada 

para divisões fundiárias de lotes, nesta opção os lotes são definidos automaticamente.  

3.6 Estudo da densidade aparente das massas de sal estocadas 

Na gestão de controle de estoques das empresas que lidam com aquisição e venda 

de produtos sólidos armazenados e ou transportados em ambientes de volumes 

conhecidos, é necessário o conhecimento da densidade aparente destas massas 

estocadas. Junto com o conhecimento deste parâmetro e com o conhecimento do 

volume em que está armazenado ou transportado o produto, é obtida a massa estocada.  

De acordo com Oliveira; Araújo e Mazur (2002), a densidade aparente (D.ap.), 

também denominada de densidade global de uma massa sólida é, portanto, a relação 

existente entre a massa deste sólido (MS) e o seu volume total (VT), considerando-se, 

neste caso, o volume de poros existente na porção do sólido avaliada. Assim: 

Ms = Massa do sólido 

Vt = Vsólido + Vporos 

D.ap. = Ms expressa em ton ∕m
3
   ÷    Vt em m

3
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Ainda de acordo com Oliveira; Araújo e Mazur (2002), para se obter a D.ap. é 

necessário considerar o volume de poros, portanto, é imprescindível que seja obtida 

uma amostra indeformada, isto é, que se procure manter a distribuição natural de poros 

na massa do solo, ou seja, manter a estrutura original do sólido. 

3.7 Determinação da massa específica aparente “in situ” com emprego de cilindro 

de cravação 

No presente trabalho de controle de estoque, foi verificada a necessidade do 

conhecimento da densidade aparente, pois as posições de estoque medidas no pátio de 

estocagem da Moagem foram obtidas em volume, enquanto o controle contábil das 

entradas e saídas de sal no mesmo pátio foi obtido por pesagem. Este item descreve o 

método de ensaio utilizado para a obtenção da massa específica média das pilhas de sal 

do pátio da Moagem e que teve por base a NBR - 9813 de maio/87 da ABNT. 

De acordo com os Métodos de Ensaios para Pavimentação (2003), o presente 

método descreve o procedimento de determinação da massa específica aparente do solo 

"in situ", com emprego de cilindro de cravação, sendo aplicável somente a solos de 

granulação fina, isentos de pedregulhos coesivos e não muito duros. Tais características 

físicas, sem enquadram perfeitamente às do sal armazenado e comercializado no pátio 

de estocagem. 

A aparelhagem necessária para a execução do ensaio, ilustrada na Figura 3.9, é a 

seguinte: 

a) Equipamento de cravação consistindo em um cilindro de cravação calibrado; 

b) Colarinho destacável; 

c) Haste guia; 

d) Soquete de cravação.  

Embasado nos Métodos de Ensaios para Pavimentação (2003) determinou-se a 

massa do cilindro de cravação (MC) com resolução de 1 g, e o seu volume interno 

(VC). Para tanto, determinou-se com resolução de 0,1 mm, a altura e o diâmetro interno 

em quatro posições igualmente espaçadas e calculou-se o volume utilizando as médias 

dos valores assim obtidos. Foi necessário anotar a massa e o volume do cilindro, com 

resoluções de 1 g e 1 cm³, respectivamente. 
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Para a realização do ensaio é fundamental verificar a massa e o volume do 

cilindro e, se o corte da borda apresentar-se insatisfatório ou mesmo partes do cilindro 

estiverem danificadas ou deformadas, providenciar o reparo, ou mesmo descartá-lo, 

antes de proceder nova determinação. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8: Conjunto para determinação da densidade “in situ” 

Fonte: http://www.solocap.com.br 

De acordo com os Métodos de Ensaios para Pavimentação (2003), têm-se os 

procedimentos para a realização do ensaio: 

a) Assentar na superfície do terreno devidamente nivelada e isenta de partículas 

soltas, o cilindro de cravação, cujo interior deve estar levemente lubrificado 

com óleo; 

b) Montar o restante do equipamento e iniciar a cravação do cilindro, por 

intermédio da queda livre do soquete de cravação, tomando o cuidado de 

manter a haste na posição vertical. A cravação deve ser contínua até que o 

cilindro fique com sua borda superior 1 cm abaixo da superfície do terreno; 

c) Desmontar o conjunto de cravação e com auxílio de pá e picareta escavar o 

terreno circunvizinho ao cilindro; 

d) Cortar o solo por baixo do cilindro a uma profundidade de no mínimo 5 cm 

abaixo da sua borda inferior;  

e) Remover o excesso de solo, utilizando a espátula, e rasar ambas as faces do 

corpo de prova, com auxílio de régua biselada.  
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Repetir o ensaio, caso se verifique que: 

 A amostra dentro do cilindro se encontre amolgada ou fissurada e não seja 

representativa do solo local; 

 A amostra contenha pedregulhos, raízes ou outros materiais estranhos; 

 O cilindro não se encontre totalmente preenchido; 

 O cilindro tenha sido danificado durante a cravação. 

A massa do cilindro contendo o material (MT) deve ser determinada 

imediatamente, com resolução de 1 g, de modo a evitar perda de umidade. Remover, 

então, o corpo-de-prova do cilindro e do centro do mesmo tomar uma amostra para 

determinação do teor de umidade, h, de acordo com o Método de Ensaio NBR - 6457 

(ABNT). 

 Calcular a massa específica aparente do solo “in situ”, utilizando a expressão: 

D.ap. = (MT – MC) / VC 

 Onde: 

D.ap. = Densidade aparente ou massa específica aparente natural do solo “in situ”, 

em g/cm³; 

MT = massa do cilindro com amostra úmida, em g; 

MC = massa do cilindro, em g; 

VC = volume interno do cilindro, em cm
3
. 

Para ilustrar o uso da metodologia descrita acima, foi realizado o ensaio de 

densidade “in situ” em uma pilha de sal do pátio da Moagem, cujos resultados estão 

descritos na Tabela 3.1. 
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Tabela 3.1: Resumo dos ensaios realizados em uma pilha de sal do pátio da moagem 

para determinação da massa específica. 

Determinação de massa específica (cilindro cortante de 942,4778 cm³) 

Pátio da Moagem / Diamante Branco 

Amostra Posição na pilha Massa (g) Massa específica (t/m³) 

01 Topo  1.128,9 1,197 

02 Meio  1.098,9 1,166 

03 Meio  1.093,9 1,160 

 Massa específica média  1,174 

 

3.8 Equipamentos, codificação de dados e precisões obtidas nos levantamentos 

Nesta seção serão mostrados os equipamentos e métodos utilizados nos 

levantamentos de campo para as amostragens dos pontos representativos das pilhas de 

sal, correlacionando-os com as normas brasileiras.    

3.8.1 Estação total 

O equipamento topográfico utilizado para as coletas de dados foi uma estação 

total TOPCON, modelo GTS-105N (Figura 3.9), com duplo display de cristal líquido 

(160 x 64 pixels), teclado alfanumérico expandido, menus em Português, à prova d’água 

e poeira (IP 54), leitura angular direta de 1” e precisão angular de 5”, alcance de 2.000 

m com um prisma, com coletor de dados interno com memória para 12.000 pontos de 

medição ou 24.000 pontos de coordenadas. Possui prumo ótico para centralização do 

equipamento sobre um ponto materializado no terreno. É capaz de medir a posição de 

pontos inacessíveis ao prisma e de calcular a posição do ponto sobre o qual o 

equipamento está estacionado, tem a possibilidade de definir até 30 arquivos 

simultâneos de obras, sendo dotada de porta serial RS 232 para comunicação com 

softwares topográficos. 
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Figura 3.9: Estação Total TOPCON - GTS 105N 

Como ilustrado na Tabela 3.2, o equipamento utilizado para a coleta de dados está 

classificado como de precisão média a alta, já que possui precisão angular de 5”, 

compatível com precisão média, e precisão linear de 2 mm + 2 ppm (parte por milhão) 

que é compatível com precisão alta. 

 

Tabela 3.2: Classificação das estações totais 

Classes de estações totais Precisão angular Precisão linear 

1 - Precisão baixa ≤ ± 30” ± (5 mm + 10 ppmx D) 

2 - Precisão média ≤ ± 07” ± (5 mm + 5 ppm x D) 

3 - Precisão alta ≤ ± 02” ± (3 mm + 3 ppm x D) 

Fonte: NBR - 13.133 de maio/94 (ABNT) 

3.8.2 Poligonal topográfica 

Implantou-se na área da moagem, em torno das pilhas de sal em estudo, uma 

poligonal topográfica fechada para controle das irradiações feitas nas pilhas (Figura 

3.10). Os vértices da poligonal foram utilizados para a coleta de dados durante o período 

da pesquisa. 
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Figura 3.10: Poligonal topográfica implantada para controle dos levantamentos 

3.8.3 Precisões obtidas nos levantamentos 

As tabelas 05 a 09 da NBR - 13.133 classificam os levantamentos topográficos de 

acordo com a densidade de informações a serem representadas e a exatidão necessária a 

cada finalidade.  

A norma estabelece ainda as classes de levantamentos. Os levantamentos 

realizados no presente estudo enquadram-se na classe II P: “Apoio topográfico para 

projetos básicos executivos e obras de engenharia”. Os levantamentos topográficos 

planialtimétricos enquadram-se na classe IV-PA que especifica a escala de 

representação como 1:500, com eqüidistância entre as curvas de nível de 1 metro e 

densidade mínima de pontos coletados por hectare de 45 pontos para terrenos com 

declividades acima de 20%.  
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Capítulo 4 – Resultados  

  

Neste capítulo é verificada a consistência e a validade dos dados da pesquisa 

realizada na organização salineira. A seguir os resultados das análises são apresentados, 

estando divididos em três seções: validação da pesquisa, caracterização da amostra, 

análise descritiva dos dados e resultados. 

4.1 Validação da pesquisa 

Ao longo das medições, conseguiu-se obter com precisão a posição de estoque do 

pátio da Moagem, fator positivo para o planejamento das vendas da Salina Diamante 

Branco nesse pátio. Foi constatada a ineficiência do controle contábil como elemento 

para a informação de estoque, pois além do problema da contabilização de vendas sem 

que haja a retirada efetiva do material vendido do pátio. Esse controle não oferece 

segurança de informações em relação às perdas existentes no processo. 

No decorrer da pesquisa verificou-se a impossibilidade da determinação exata do 

valor produzido no pátio da Moagem, pois o controle contábil não mede as perdas 

existentes no processo desde a produção da laje de sal no cristalizador até a estocagem 

no pátio. O controle efetuado por medições quinzenais do modelo digital das pilhas 

oferece com precisão a posição de estoque em cada momento da medição, mas por ser 

um controle quinzenal não oferece condições de medir as entradas diárias de sal. Essa 

limitação impossibilita o conhecimento das entradas diárias de sal no processo. 

4.2 Caracterização da amostra 

A coleta de dados da pesquisa consistiu na avaliação volumétrica das pilhas de 

sal, resultado da produção de sal marinho por evaporação solar na Salina Diamante 

Branco. Este trabalho foi realizado durante o ano de 2010, sendo feitas duas medições 

por mês, havendo uma média de 15 dias entre as medições. Foi definida a primeira 

medição na data que coincide com o encerramento do ano fiscal da empresa, ocasião em 

que ocorre a auditoria anual, realizada pela Deloitte®, empresa que atua no Brasil desde 
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1911, prestando serviços na área de auditoria, consultoria, assessoria financeira, gestão 

de riscos e consultoria tributária. A partir deste momento, foi realizada a comparação, 

quinzenalmente, entre os estoques “contábeis” e “medidos”, para quantificar a perda 

real existente no processo produtivo, que é apenas estimada no controle “contábil”. O 

valor total das medições foi estabelecido para que a 25ª medição coincidisse com a 

próxima auditoria anual, de forma que os valores apresentados já sejam utilizados para o 

balanço anual da empresa. 

As medições foram realizadas utilizando-se levantamentos topográficos 

planialtimétricos para a geração de modelos digitais em 3D e em curvas de nível, 

representativos destas pilhas de sal e seus respectivos volumes. 

Os valores obtidos serão informados em toneladas (t) utilizando-se o valor da 

massa específica de 1,174 ton/m³ da Tabela 3.1, possibilitando assim a obtenção de 

parâmetros de comparação com o estoque contábil nas mesmas unidades de referência. 

Os parâmetros de Estoque Contábil (ECt) nas datas das medições foram retirados da 

planilha intitulada “Produção SDB 2010”, elaborada pela Gerência Industrial da Salina 

Diamante Branco (GISA). 

4.3 Análise descritiva dos dados 

Os dados obtidos ao longo do ano em estudo, que foram coletados através dos 

levantamentos topográficos e da análise da planilha contábil disponibilizada pela 

empresa, estão resumidos nos anexos a este trabalho. São compostos por 25 modelos 

digitais das pilhas e suas correspondentes representações em curvas de nível, indicando 

também através de tabelas a variação contábil entre cada período em que foram 

realizadas as medições.  

4.4 Resultados 

Para a análise dos resultados, realizada sobre a Estratégia de Clusterização, foram 

consideradas três situações comparativas: (1) considerando todo o período da pesquisa; 

(2) considerando o período entre as datas de posição de estoque mínimo até o final da 

pesquisa; e, (3) considerando apenas o período da entressafra, em que as entradas de sal 

foram utilizadas apenas na transferência de um pátio para outro.  
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4.4.1 Análise comparativa para todo o período da pesquisa 

Nessa análise são verificadas duas situações. Na primeira, as diferenças 

percentuais negativas indicam que na primeira medição o estoque contábil era menor 

que o estoque medido e nas datas das medições em que os valores contábeis são 

superiores aos valores medidos indicam a permanência de sal não compatilizado no 

pátio. Na segunda situação, as diferenças percentuais positivas indicam a contabilização 

de um produto inexistente no pátio, mostrando nesse caso, as perdas não contabilizadas. 

Conforme a Tabela 4.1 e Figura 4.1, observa-se permanência de sal não 

contabilizado e não despachado entre a segunda e a sexta medição e na oitava medição, 

pois o estoque contábil é menor que o estoque medido, como por exemplo na sexta 

medição em que a Topografia posiciona o estoque em 50.123t e o setor contábil 

posiciona 44.243t. Nas demais medições, especificamente, na sétima e entre a nona e a 

vigésima quinta medição, o estoque contábil é superior ao estoque medido, indicando 

perda não contabilizada no processo. 

Na 19ª medição, realizada no dia 30/09/2010, no período da entressafra, em que 

foi verificado o estoque mínimo na Salina, pode se observar a maior diferença entre o 

estoque medido e o estoque contábil (18.426 t), fator indicativo das perdas do processo 

até aquela data. A partir dessa medição, nota-se declínio na diferença, propõe-se para 

explicar tal fato a inserção gradual feita pela contabilidade dos valores das perdas 

indicadas na 19ª medição, possibilitando o fechamento do ano fiscal da Salina Diamante 

Branco no pátio Moagem. Enquanto isso, a diferença na 19ª medição era de 18.426 t, na 

última medição essa diferença caiu para 6.349 t. 

A Tabela 4.1 e a Figura 4.1 também mostram que as medições são eficientes 

parâmetros de balizamento, permitindo a contabilidade inserir em qualquer data, valores 

de perda de processo não contabilizado. Por exemplo, na medição de 19/05/2010, é 

apontada uma perda de 1.213 toneladas de sal, esse valor poderia ter sido acrescentado 

ao colhido no período, de forma a se ter o controle das perdas, no entanto tal fato não 

aconteceu e ocasionou acúmulo de perda, identificada na medição do dia 30/09/2010, 

como exposto anteriormente, é verificado o valor máximo de perda. 



50 

 

Tabela 4.1: Análise comparativa de estoques para o período total da pesquisa 

Data da 

medição 

Estoque   

cubagem (m³) 

Estoque  

cubagem 

 (Medido) 

(t) 

Colhido ou 

transferido 

(t) 

Despachado 

(t) 

Estoque GISA   

(Contábil)       

(t) 

Cubagem 

GISA 

(t) 

Diferença 

(%) 

30/12/2009 41.149 48.309 0 0 48.309 0 0,00 

15/01/2010 41.568 48.801 8.570 -10.954 45.925 2.876 -0,06 

01/02/2010 34.919 40.995 2.502 -9.085 39.342 1.653 -0,04 

18/02/2010 36.488 42.837 13.930 -11.979 41.293 1.544 -0,04 

02/03/2010 47.654 55.946 5.804 -5.323 41.775 14.171 -0,25 

16/03/2010 42.696 50.125 7.541 -5.073 44.243 5.882 -0,12 

30/03/2010 38.770 45.516 7.937 -7.558 44.622 894 -0,02 

15/04/2010 31.593 37.090 313 -6.555 38.380 -1.290 0,03 

30/04/2010 25.133 29.506 0 -9.270 29.110 396 -0,01 

19/05/2010 18.343 21.535 1.881 -8.242 22.748 -1.213 0,06 

28/05/2010 14.139 16.599 2.551 -6.642 18.658 -2.058 0,12 

14/06/2010 13.716 16.103 7.663 -8.202 18.118 -2.016 0,13 

05/07/2010 9.408 11.045 5.912 -10.487 13.543 -2.498 0,23 
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Data da 

medição 

Estoque   

cubagem (m³) 

Estoque  

cubagem 

 (Medido) 

(t) 

Colhido ou 

transferido 

(t) 

Despachado 

(t) 

Estoque GISA   

(Contábil)       

(t) 

Cubagem 

GISA 

(t) 

Diferença 

(%) 

19/07/2010 8.765 10.290 8.052 -6.831 14.764 -4.474 0,43 

03/08/2010 23.519 27.611 24.407 -6.011 33.160 -5.548 0,20 

16/08/2010 30.311 35.585 18.061 -5.257 45.964 -10.379 0,29 

30/08/2010 25.402 29.822 7.896 -7.048 46.813 -16.991 0,57 

15/09/2010 17.975 21.103 0 -7.950 38.863 -17.760 0,84 

30/09/2010 12.469 14.639 0 -5.798 33.065 -18.426 1,26 

15/10/2010 20.724 24.330 14.601 -5.667 41.998 -17.668 0,73 

17/11/2010 34.541 40.551 1.098 -8.989 55.317 -14.766 0,36 

30/11/2010 41.642 48.888 16.608 7.508 65.585 -16.697 0,34 

15/12/2010 54.945 64.505 20.481 5.961 80.105 -15.600 0,24 

30/12/2010 68.747 80.709 12.679 5.727 87.058 -6.349 0,08 
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Figura 4.1: Análise comparativa de estoques para o período total da pesquisa 
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4.4.2 Análise comparativa para o período da entressafra 

A escolha dessa análise deve-se ao fato de que o maior gargalo identificado no 

processo produtivo é a incerteza do valor real de sal produzido pela Salina Diamante 

Branco, devido à não computação real das perdas existentes durante todo o processo 

produtivo. 

A análise coincide com o período de chuvas em que não houve entrada de sal por 

produção, fator que elimina a perda por lavagem e a perda pelo transporte, as entradas 

de sal neste período foram realizadas apenas por transferências pesadas de sal já lavado 

oriundo do pátio do “Porto”. Nesta análise, equipara-se novamente os estoques para a 1ª 

medição, do dia 30/04.  As perdas mencionadas, nesta subseção, são originadas da 

dissolução do sal depositado no pátio em decorrência das chuvas, que promovem 

infiltração de salmoura no piso ou a descarga em pequenos córregos. Pode-se, observar 

na Tabela 4.2 e Figura 4.2, que na 2ª medição a diferença foi de 1.610 t, na 3ª medição a 

diferença passou para 2.455 t, na 4ª medição 2.403 t, na 5ª medição 2.885 t e finalmente 

na 6ª medição 3.279 t. Os dados mostram um aumento gradual da diferença entre os 

estoques medido e contabilizado pela GISA, indicando para o final da entressafra uma 

perda em torno de 3.200 toneladas atribuídas as dissoluções e infiltrações cujas não 

foram contabilizadas. 
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Tabela 4.2: Análise comparativa de estoques no período da entressafra 

Mês/dia 

Estoque 

cubagem 

(m³) 

Estoque 

cubagem 

(Medido) 

(t) 

Colhido ou 

transferido 

(t) 

Despachado 

(t) 

Estoque 

GISA 

(Contábil) 

(t) 

Cubagem 

GISA 

(t) 

Diferença 

(%) 

30/04/2010 25.133 29.506 0 -9.270 29.506 0 0,00 

19/05/2010 18.343 21.535 1.881 -8.242 23.144 -1.610 0,07 

28/05/2010 14.139 16.599 2.551 -6.642 19.054 -2.455 0,15 

14/06/2010 13.716 16.103 7.654 -8.202 18.506 -2.403 0,15 

05/07/2010 9.408 11.045 5.912 -10.487 13.930 -2.885 0,26 

19/07/2010 8.765 10.290 6.470 -6.831 13.570 -3.279 0,32 
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Figura 4.2: Análise comparativa de estoques no período da entressafra.
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4.4.3 Análise comparativa entre o período de estoque mínimo até a última medição 

Nessa análise comparativa, verificou-se as diferenças entre as medições efetuadas 

e as posições contábeis de estoque, partindo da posição de estoque mínimo, obtida na 

medição de 19/07/2010. A partir dessa data, houve uma convergência com os estoques 

contábil e o medido por Topografia. A escolha dessa análise é justificada pelo fato de 

que, para a equiparação inicial dos controles na posição de estoque mínimo, essa 

diferença de posição de estoque é um valor real muito baixo, fator que dá maior 

credibilidade à análise comparativa.  

Conforme a Tabela 4.3 e Figura 4.3, observa-se que a partir da medição de 19/07 

até a medição de 30/09/2010, as diferenças de posição de estoque vão progressivamente 

aumentando. No dia 03/08, a diferença observada foi de 1.075 t, no dia 16/08 foi de 

5.906 t, até que no dia 30/09, a diferença alcançou ao valor máximo de 13.952 t. Como 

esse é o período de maior produção, os valores apresentados são indicativos das perdas 

totais existentes no processo produtivo desde o transporte até a lavagem, e/ou retiradas 

não contabilizadas de sal nos pátios.  

A comparação a partir da medição de 30/09 que aponta uma diferença de estoque 

de 13.952 t, até a medição de 30/12/2010 que aponta uma diferença de estoque de 706 t 

é um fator indicativo de lançamentos de correções contábeis progressivas efetuadas pela 

GISA, na tentativa de equiparar seus valores com os informados nas medições e 

chegando ao final com uma pequena diferença entre os dois controles de estoque.  
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Tabela 4.3: Análise comparativa de estoques entre o período de estoque mínimo até a última medição 

Mês/dia 

Estoque 

cubagem 

(m³) 

Estoque 

cubagem 

(Medido) 

(t) 

Colhido ou 

transferido 

(t) 

Despachado 

(t) 

Estoque 

GISA 

(Contábil) 

(t) 

Cubagem 

GISA 

(t) 

Diferença 

(%) 

19/07/2010 8.765 10.290 8.052 -6.831 10.290 0 0,00 

03/08/2010 23.519 27.611 24.407 -6.011 28.686 -1.075 0,04 

16/08/2010 30.311 35.585 18.061 -5.257 41.491 -5.906 0,17 

30/08/2010 25.402 29.822 7.896 -7.048 42.339 -12.517 0,42 

15/09/2010 17.975 21.103 0 -7.950 34.389 -13.287 0,63 

30/09/2010 12.469 14.639 0 -5.798 28.591 -13.952 0,95 

15/10/2010 20.724 24.330 14.601 -5.667 37.525 -13.195 0,54 

30/10/2010 39.683 46.588 30.742 -9.533 58.734 -12.146 0,26 

17/11/2010 34.541 40.551 1.098 -8.989 50.843 -10.292 0,25 

30/11/2010 41.642 48.888 16.608 7.508 59.943 -11.056 0,23 

15/12/2010 54.945 64.505 20.481 5.961 74.463 -9.958 0,15 

30/12/2010 68.747 80.709 12.679 5.727 81.415 -706 0,01 
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Figura 4.3: Análise comparativa de estoques entre o período de estoque mínimo até a última medição. 
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4.5 Análise Estratégica de Clusterização na empresa salineira  

A diferença existente de estoques (contábil e medido) tem apresentado uma grande 

diferença ao longo do período observado, pois o processo contempla grandes perdas no 

processo produtivo. Para isso, existem fatores que influenciam as perdas do processo, de 

maneira, positivamente, negativamente ou de neutralidade. Conforme expõem Meire et al. 

(2006), o sal marinho pode ser muito influenciado por fatores exógenos ao sistema, 

principalmente, a velocidade do vento.  

Nesse contexto, essas perdas têm diferentes influencias ao longo do tempo e seus 

gestores necessitam de mais informação fidedignas para tomar decisões estratégicas. O 

aumento da gama e variedade de informação reduz a velocidade na tomada de decisão, por 

necessitar de filtros e seleção das mesmas. A formulação de estratégias em tempo não 

esperado torna-se frequente nesses casos, pois o controle de estoque do sal é muito volátil. 

Para realizar um diagnóstico, o método de cluster proporciona uma análise por 

conjunto de dados dos quais expõem características detalhadas, evidenciando caso a caso 

da análise mediante uma visão macro obtida com os dados da pesquisa de campo. Ao 

sistematizar os dados no período observado, agruparam-se os dados utilizando critérios de 

homogeneidade de comportamento no período entre a diferença existente dos estoques. 

Frente ao exposto, estabeleceu-se clusters a partir de alguns critérios:  (1) 

divergência entre a relação estoque medido e estoque contábil e estratégia de produção. 

Para condução da análise dos resultados, emerge-se quatro clusters de análise, conforme 

identificados na Figura 4.4. 

O Cluster 1 é caracterizado por ter estoque medido maior que estoque contábil, 

tendo em vista que seu período propicia uma produção de sal efetiva. Durante esse período, 

o estoque medido mantém-se em quase totalidade dos dados maior que o estoque contábil, 

com grande diferença em apenas uma pequena parcela nas coletas dos dados.  

Perante o Cluster 2, evidencia-se uma mudança na relação de estoques, pois o 

contábil equipara os volumes quanto ao medido, havendo pontos de pequeno superávit. No 

Cluster 2, a produção é encerrada, estando no período de entre safra. Esse ajuste é 

respaldado pelo aumento do preço do sal. 
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Figura 4.4: Clusterização das medições de estoque entre o medido e contábil. 

Após o período da entressafra, a produção é retomada no Cluster 3, tendo uma 

parcela significativa de diferença entre os volumes dos estoques. Tendo predominância de 

maior volume, o estoque contábil alcança a maior diferença de volumes com 

aproximadamente 90%. No Cluster 4 continua a produção de sal e a tendência do estoque 

contábil ter maior volume que o estoque medido, entretanto com menor significância 

quanto ao Cluster. Outro fator observado desse Cluster 4 é o ajuste entre as diferenças de 

estoque medido e contábil que ocorrem para não haver discrepância com a contabilidade 

fiscal da organização.  

 Os critérios abarcados na Clusterização foram escolhidos por motivos de mudanças 

drásticas na formulação e desenvolvimento das estratégias. A distinção de produzir e 

armazenar desencadeia perspectivas de mudanças em diversos fatores sejam exógenos ou 

endógenos relacionadas as variações não controláveis ambientais, as incertezas sobre 

caracterização apropriada dos recursos dinâmicos, conforme identificados em outras 

pesquisas Williams (1996a; 1996b), Meire et al (2006; 2007). Contudo, essas perspectivas 

são capazes de modificar o resultado operacional da empresa, pois desenvolvem estratégias 

de produção para aumentar sua produtividade para garantir a confiabilidade dos resultados.  
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Estratégia similar foi desenvolvida de Williams (1996a) porque avalia que as incertezas e o 

reconhecimento das informações são chaves para tomada de decisão. A diferença entre 

estoque medido e contabilizado ocasiona mudanças na programação de vendas. Em outras 

palavras, o setor comercial, em muitos casos, realiza sua programação de vendas no 

primeiro cluster com o produto disponível informado, porém a empresa disponibiliza um 

estoque maior no pátio, visto que não é contabilizado porque os fatores exógenos podem 

afetar, de maneira negativa, assim a organização utiliza de estratégias ara monitorar as 

perdas.      

4.5.1 Análise dos Fatores que Impactam no Controle de Estoque 

No processo de formulação de estratégias vários fatores são postos para uma 

melhor adequação das vantagens e desvantagens, oportunidades e ameaças, gerando 

cenários (cluster) e com esse auxílio desenvolver e adaptar melhor a estratégia de uma 

empresa. Na descrição de cada cenário são retratados os fatores controláveis e os fatores 

incontroláveis, prioritários e não prioritários, entretanto estimamos os fatores de maior 

impacto nos resultados operacionais da empresa, ou seja, os fatores capazes modificar o 

resultado de lucro para prejuízo, e vice versa.  

A influência desses fatores pode ter diferentes impactos porque existem variações 

nos processos produtivos, bem como mudanças de incidência desses fatores. Seguindo a 

ótica dos Clusters, o Quadro 4.1 sistematiza os diferentes fatores correlacionando com os 

respectivos impactos. 

Frente ao exposto, os fatores descritos são: sol, chuva, vento, transporte, quantidade 

de produtos no mercado e pátio. Vale salientar que os fatores transporte e pátio são 

endógenos por serem possíveis de controle e manipulação, enquanto que os outros são 

exógenos. No período de produção, o sol é um fator preponderante para acelerar o processo 

de cristalização do sal. Já  a chuva possibilita  reduzir uma parcela de magnésio no produto 

acabado o que melhora a qualidade do produto final. O vento auxilia por aumentar a 

velocidade da cristalização do sal. Observa-se que Meire et al. (2006) identificam na sua 

pesquisa brasileira em outra localização essa influencia. Esses três fatores impactam 

positivamente no processo produtivo. Logo, para o período do Cluster 1 é favorável que 

esses fatores estejam com maior incidência. O fator de transporte é único nesse período a 



62 

 

ter impacto negativo, pois o transporte normalmente realizado retrata grandes perdas 

proporcionais aos deslocamentos que não consegue quantifica-las. 

Período 
Etapa do 

processo 

Fatores que influenciam as 

perdas(folga/xi) no processo 

Impacto 

Neutro Positivo Negativo 

30-12/ 21-04 

 

(1) 

Produção 

Sol  X  

Chuva  X  

Vento  X  

Transporte   X 

Quantidade produto no mercado X   

Pátio X   

21-04/14-07 

(2) 

Entresafra 

Sol X   

Chuva  X X 

Vento X   

Transporte X   

Quantidade produto no mercado  X  

Pátio   X 

11-08/ 17-11 

(3) 

Após entresafra 

(Produção) 

Sol  X  

Chuva X   

Vento  X  

Transporte   X 

Quantidade produto no mercado  X  

Pátio  X  

18-11/30-12 

(4) 

Normalização 

Sol X   

Chuva X   

Vento X   

Transporte X   

Quantidade produto no mercado X   

Pátio X   

Quadro 4.1: Sistematização dos principais fatores no controle de estoque 

A quantidade de produto no mercado é extremamente relacionado com o preço do 

produto final posto pelo mercado, estando no Cluster 1 em quantidade considerada normal 

torna-se neutro, junto ao fator pátio que por não ter utilização as perdas são praticamente 

inexistentes. 

O período em que a produção encerra, caracterizando pelo Cluster 2, os fatores 

necessitam de um maior atenção para análise dos possíveis impactos. Por exemplo, o fator 

sol, por não ter grandes impactos no armazenamento do sal mesmo sendo exposto ao ar 

livre, torna-se neutro, enquanto que no fator chuva, o impacto pode alterar: existe a 

quantidade ótima de chuva, porque em valor considerado baixo para esse período do ano se 

torna positivo por reduzir o volume de magnésio. Essa é uma preocupação identificada no 

ambiente europeu com demarcada com a pesquisa de Winiwarter et al (2009), bem como 



63 

 

na pesquisa americana mencionada por Grant (1998) em que pauta como uma perspectiva 

do gerenciamento dos recursos por meio do ambiente ecológico. Caso a chuva exceda o 

volume esperado o estoque tem redução e escoamento do sal, consequentemente ocorre a 

perda de produto ou redução de qualidade, o que se torna importante gerenciar o estoque 

para obter informações mais confiáveis (WILLIAMS, 1996a), bem como promover 

políticas para gerenciar os recursos naturais (STERNER, 2003). 

Durante esse período, o fator vento nesse momento torna-se neutro, pois não 

consegue influenciar o armazenamento de forma que incida efeitos de perdas ou ganhos. 

Junto ao fator vento, o transporte por não ser realizado nesse cenário passa atuar como um 

fator neutro. No mercado, a quantidade de produtos sendo comercializados reduz 

drasticamente acarretando o aumento dos preços, logo sendo positivo para a empresa 

vender. Em contrapartida, a empresa observada não contempla um pátio impermeabilizado 

o que ocasiona maiores perdas durante todo o processo. 

Após a entre safra, a produção inicia com a maior parcela de fatores positivamente 

ao seu auxilio, logo tendo alto desempenho. O sol e o vento estão positivamente acelerando 

no processo de cristalização do sal, enquanto que as chuvas por terem redução nesse 

período são neutras. Já o transporte, nesse período, é o único fator negativo, devido a 

produção cada vez mais rápida necessitar de maiores e mais rápidos deslocamentos do 

produto. A quantidade de produtos disponíveis no mercado é caracterizada como um fator 

positivo porque os preços oscilam projetando ascendência. O pátio torna-se positivo 

porque durante os períodos anteriores formavam-se camadas de sal, que podem ser 

reutilizadas, tendo em vista que podem ser submetidas aos processos para reutilização o 

que desencadeia um produto com baixa qualidade. As Figuras 4.5 e 4.6 ilustram um 

comparativo com a qualidade do sal exposto no pátio caracterizada pela cor.  

No último cluster, o impacto de neutralidade é similar para todos os fatores. A 

razão da neutralidade é regida pela ocorrência da auditoria com os ajustes de estoques 

contábeis e medidos no final do ano, pois quando o estoque medido e estoque contábil não 

estejam com mesmo volume demonstra indícios de sonegação de imposto, acarretando 

maior acurácia em posterior avaliação da empresa. 
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Figura 4.5: Estoque de sal com a qualidade afetada Figura 4.6: Estoque de sal com alta qualidade 

4.5.2 Modelagem matemática dos clusters 

Devido as grandes oscilações mudanças de impacto e grande quantidade de 

informação, os gestores dessa indústria salineira necessitam de várias estratégias táticas 

(médio prazo) e operacionais (curto prazo) capazes de gerar ganhos competitivos. O caso 

em análise é muito particular de modo que não se tem uma estratégia genérica para se 

tomar decisões, pois o mercado salineiro é muito volátil. No entanto, estimando ter 

informações em alto grau de complexidade e necessitando de rapidez nas respostas para 

suas respectivas tomadas de decisões. Para mensurar essa estratégia comercial com o 

produto acabado, observou-se diferentes modelagens matemáticas, fatores e informações 

capazes de traçar diferentes perspectivas de cenários e resultados das possíveis decisões.  

Realizou-se uma modelagem matemática para configurar o caso em estudo. Enquanto isso, 

outros trabalhos da literatura realizam procedimentos quantitativos por diferentes 

modelagens matemáticas (WILLIAMS, 1982;1996a; 2012).    

Essa modelagem propõe, incialmente, representar a tomada de decisão quanto ao 

valor a ser especificado como estoque contábil    .  Logo, o valor é configurado para ser 

informado aos outros setores da empresa que a utilizam como dado para gerar estratégias 

comerciais e de produção. O modelo segue uma estrutura com uma variável      para 

caracterizar  o estoque medido, e uma variável de folga     , que retrata o valor dos fatores, 

vinculados aos possíveis impactos na empresa. 

O modelo retrata quatro situações/períodos porque assim consegue captar as 

dinâmicas e complexas relações de fatores, com finalidades de produção e armazenagem. 

O modelo segue a mesma ótica dos clusters quanto as datas em análise. 
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Fazendo uma analogia entre a abordagem de clusters e as respectivas estratégias, a 

formulação matemática deverá representar a estratégia comercial. Para representar a 

realidade, as Equações estão descritas em quatro fases retratadas por meio de quatro 

clusters (produção, entresafra, produção e normalização), conforme o Quadro 4.2. A 

Equação do primeiro cluster conduz a percepção de que a folga é um valor maior que zero, 

enquanto que o estoque contábil é menor que o estoque medido, proporcionando sal em 

estoque (armazenamento). Isso ocorre porque a empresa computa o seu estoque 

adicionando a quantidade para existir folgas, pois não consegue mensurar quanto irá perder 

ao longo do processo, o que se torna cada vez mais importante gerar informações 

confiáveis no gerenciamento dos recursos (WILLIAMS, 1996a). 

 

Clusters Etapa do processo Equação Matemática 

(1) Produção          

(2) Entresafra          

(3) Produção            

(4) Normalização 

                

   =   

Quadro 4.2: A representação matemática da estratégia em diferentes períodos do ano 

O período de entressafra (Cluster 2), a equação retrata a soma do estoque medido 

com a folga, resultando na utilização do estoque armazenado no cluster anterior. A ideia de 

igualdade nessa equação retrata utilizar nas vendas todo o estoque, por motivos dos fatores 

de alta de preço do produto, como positivo e o pátio negativo por existir perdas. Seguindo 

a mesma alta de preço do produto, o cluster 3, procura utilizar todo o sal produzido para 

vendas e reutiliza o sal cristalizado nos pátios de armazenamento. Supostamente o estoque 

medido somada a folga – que reutiliza o sal dos pátios – tende a ser maior que o estoque 

contábil, aumentando as vendas. 

Na normalização, é adicionado na equação um limite a folga, justo posto para que a 

folga esteja tendendo a zero, logo aproximam-se as quantidades do estoque medido ao 

estoque contábil. Nesse período, todos os fatores são neutros, e um critério é adicionado: a 
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avaliação da auditoria fiscal. Com auditoria, a contabilidade do estoque deve ser 

regularizada para não haver oscilações existentes entre o contábil e o medido (real).  Em 

que :   : é estoque medido;   : é variável de folga (fatores) e  : é o estoque contábil. 

4.5.3 Formulação de Estratégias por Clusters 

As análises descritas anteriormente estão subdividas em cluster, prontamente dar-

se-á uma visão profunda de partes de uma unidade, entretanto nesse momento conectamos 

todas as analises, por ter necessidade para demonstrar a formulação das estratégias e as 

informações de fatores, equações dentre outros.  

A estratégia comercial desenvolvida tem diversas características específicas. O 

processo de formulação da estratégia não resulta em qualquer ação imediata ou tomada de 

decisão estática, programada. Em vez disso, estabelece as direções gerais nas quais a 

posição da empresa terá maior crescimento e se desenvolverá. Por se tratar de informações 

bastante agregadas, o Quadro 4.3 descreve brevemente as estratégias geradas. 

Cluster Período Fatores (positivos) 
Equação 

Matemática 
Estratégia de produção 

1 
30-12 – 

21/04 

Sol 
Chuva 

Vento 
         Monitorar o preço do sal. 

2 
21-04 – 

14-07 

Chuva  

Quantidade de 

produto no mercado 
         

Se tornar uma unidade lucrativa perante 

aorganização por conseguir estoque na 

escassez de sal. 

3 
11-08/ 

17-11 

Sol  

Vento  

Quantidade de 

produto no mercado  

Pátio  

           

A estratégia de reutilizar todo produto 

acabado distribuído no pátio que não 

tenha qualidade suficiente.  Aumentar o 

mix do produto de baixo valor agregado. 

4 
18-

11/30-12 
Neutralidade 

            

    

     

Estratégia para igualar os estoques 

contábeis para ser contabilizado pela 

auditoria fiscal.  

Quadro 4.3: Formulação da estratégia de clusterização na organização observada 

O monitoramento do preço do sal no cluster 1, é muito importante porque esse 

período possibilita ao gestor gerar uma margem de estoque para que possa estocar sem 

contabilizar nos registros, visto que essa margem de folga será controlada durante ano para 

o comercial da empresa não vender o excesso de produto. Estando a empresa salineira com 

condições de produção bastante positivas – fatores de sol, chuva e vento – o desempenho 

nas vendas pode ser ampliado. Entretanto, os preços dos produtos ditam as tomadas de 
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decisões, devido estarem não muito atrativos. Nos casos que se estima crescimento de 

preços na entressafra, a decisão seria armazenar o produto para venda posterior. Nos casos 

que existam condições desfavoráveis ao crescimento do preço, as decisões devem ser 

produzir para vender.  

Os fatores positivos no primeiro cluster passam a serem neutros no segundo cluster, 

e os fatores quantidade de produtos no mercado e chuva tornam-se positivos e estando em 

um dos momentos de alta dos preços do produto as vendas ganham maior prioridade. 

Mediante as perspectivas ambientais e ecológicas, o mercado mundial nesse período tem 

escassez de sal (GRANT, 1998), sendo muito importante gerenciar os recursos naturais 

(STERNER, 2003), principalmente na redução das emissões ocasionadas no ar 

(WINIWARTER et al, 2009). Armazenar produto nesse período contorna o custo de 

oportunidade, ou seja, deixa-se de ganhar. Nesse momento, a estratégia é utilizar todo o 

produto em estoque para torna a empresa mais lucrativa, pois a produção está encerrada. 

Devido a permanência da alta de preços dos produtos do sal, no terceiro cluster, a 

estratégia de aumentar as vendas ainda continua em foco, entretanto esse período é 

marcado por haver produção e aparecimento de consumidores de produtos de baixo valor 

agregado do sal. Um dos modos de aumentar as vendas é exatamente reutilizar o sal 

distribuído nos pátios durante os períodos anteriores. Esse sal tem baixa qualidade, mas é 

submetido por processos que o tornam comercializáveis novamente. Tal estratégia adotada 

aumenta do mix de produtos em que é inserido nessa estratégia simplesmente porque em 

outros períodos os preços não seriam atrativos para produtos reutilizáveis (relação 

custo/benefícios). 

O cluster quatro retrata a neutralidade dos fatores. Estando próximo a data que é 

realizada a auditoria fiscal, os estoques devem ser igualados não tendo importância a 

decisão de  armazenar o produto.  
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Capítulo 5 – Conclusões e Recomendações 
  

Este capítulo apresenta uma síntese geral da tese e as conclusões, além de eventuais 

recomendações a apresentar. O presente capítulo resume os principais pontos dos capítulos 

anteriores, além de realizar avaliação dos resultados do trabalho comparando-os ao 

objetivo. Apresenta as limitações do trabalho, direções da pesquisa e faz um desfecho 

conclusivo com recomendações baseadas nos resultados encontrados conforme síntese dos 

pontos principais. 

 

5.1. Principais resultados da pesquisa 

O trabalho mostra de forma clara que o uso isolado do controle contábil é ineficiente, 

pois sem a existência de pelo menos um balizamento efetuado através de medições 

periódicas do estoque no pátio, a inserção aleatória de perdas realizada pelo setor contábil, 

não é suficiente para garantir ao setor de vendas ao longo do ano, uma posição confiável 

do estoque existente. 

As medições topográficas e as gerações de modelos digitais das pilhas se mostraram 

eficientes balizadores de estoque e serviram como elemento de controle, tendo sido, 

inclusive, utilizado pelo setor contábil durante o período da pesquisa. 

Foi avaliada a perda existente no pátio da moagem no período da entressafra. A 

incerteza sobre os valores produzidos não permite mensurar individualmente as perdas no 

processo, constatando-se apenas o valor total das mesmas entre os períodos das medições. 

 

5.2. Análise crítica do trabalho quanto aos resultados encontrados e ao objetivo 

A análise das medições realizadas entre os dias 30/04 e 19/07/2010 (Tabela 4.2 e 

Figura 4.2), período de entressafra na Salina, é importante para a validação da utilização do 

modelamento digital de pilhas como ferramenta para o controle de estoques. Neste período 

não há produção e todo o sal que entra no pátio é proveniente de outro pátio de estocagem 

situado a aproximadamente 6,0 km. 
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O sal transportado para o pátio na entressafra é previamente lavado e pesado na 

entrada. Esses cuidados eliminam as incertezas sobre as perdas existentes no processo 

produtivo, desde a extração nos cristalizadores até a estocagem ou empilhamento, que são: 

a) A perda de umidade no transporte;  

b) A incerteza sobre o peso do sal em cada caçamba; 

c) A perda durante a lavagem do sal. 

Os valores das posições de estoque na medição do dia 30/04/2010 foram igualados 

ao estoque contábil e a partir daí observou-se nas medições subseqüentes diferença 

progressiva entre os valores informados pela GISA (contábil) e os valores medidos. Estas 

diferenças apontam as perdas existentes apenas no pátio de estocagem, que vão se 

acumulando no período, dando-nos um indicador de valor para as perdas por 

chuvas,infiltração e variação de umidade 

A análise das medições realizadas entre o dia 19/07/2010 até o final da pesquisa 

(Tabela 4.3 e Figura 4.3) mostra também um aumento progressivo das diferenças entre os 

dois controles, o que se dá até a medição do dia 30/09/2010. Em seguida há um decréscimo 

sucessivo das diferenças, indicando a introdução de correções de estoque feitas pela GISA. 

   

5.3 Limitações do trabalho 

As perdas no processo só podem ser mensuradas para o sal depositado no pátio de 

estocagem, já que não existe controle efetivo no processo produtivo desde a extração nos 

cristalizadores até a lavagem. 

O método utilizado é eficiente, mas há necessidade de identificar, em conjunto com a 

GISA, o melhor intervalo entre as medições, seja semanal, quinzenal ou mensal. 

A densidade do sal varia de acordo com a umidade e a granulometria. Na pesquisa o 

valor da densidade foi considerado fixo, o que é um fator  limitante para a precisão das 

medições. 

Os valores do estoque contábil no início da medição não foram disponibilizados pela 

empresa por questões de segurança industrial. Assim, foi equiparado, no início do trabalho, 

o estoque real ao estoque medido. 
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5.4 Direções da pesquisa e recomendações 

Neste trabalho foram identificados os gargalos existentes no processo produtivo que 

geram as incertezas sobre o valor real produzido e as perdas existentes no processo, é um 

trabalho pioneiro na área de controle de estoques de sal. Cada um dos problemas aqui 

apontados é fonte de uma nova pesquisa. Recomendamos a manutenção do convênio entre 

a UFRN e a Empresa para que novas pesquisas levem luz aos problemas aqui apontados. 

 Os resultados encontrados levam a sugerir futuros estudos que atendam às seguintes 

recomendações: 

 Coincidir o fechamento do controle de estoque da GISA com as datas de medição 

e fiscalizar a retirada de sal vendida no pátio, só contabilizando a venda após a 

retirada; 

 As diferenças observadas entre os controles medido e contábil devem ser diluídas 

ao longo de todo o ano fiscal, pois são parâmetros indicativos da perda quinzenal, 

podendo servir como elemento de controle para a redução dessas perdas; 

 Para diminuir a perda pelo transporte sugere-se pesagem de todos os caminhões 

em balança rodoviária antes da deposição no lavador; 

 Para diminuir a perda na lavagem sugere-se a criação de um cristalizador para 

receber a salmoura oriunda do processo de lavagem; 

 Para diminuir a perda por chuvas sugere-se o nivelamento e impermeabilização do 

pátio propiciando a drenagem da salmoura para um cristalizador; e, 

 Para a obtenção do valor real produzido até a lavagem recomenda-se a instalação 

de um dispositivo de pesagem na saída das esteiras de empilhamento. 

5.5 Conclusão 

O modelamento digital de terreno comprovou ser válido para controle de estoque, 

pois oferecendo um parâmetro máximo de erro de modelamento em torno de 3%, segundo 

Church (1981), trouxe segurança para a comparação entre os controles. 

Foi realizada a comparação quinzenal dos estoques medidos pelos dois controles, 

identificando-se diferenças significativas e progressivas entre os dois, demonstrando assim 

a ineficácia do controle contábil. 

Foi desenvolvido o modelo conceitual para controlar estoques a partir de medições 

topográficas quinzenais no pátio, seguido de modelamento digital das pilhas a partir dos 

pontos que foram medidos e que definem a forma do corpo de cada uma. Em seguida os 
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volumes foram calculados, utilizando-se a ferramenta “cálculo de volumes” do software 

TOPOGRAPH
®
. A massa total estocada para cada medição foi obtida pelo produto do 

volume pela massa específica do sal, determinada em ensaio. 

Foram identificados alguns pontos críticos na realização do controle contábil, 

destacando-se a falta de conhecimento da produção real e a permanência de sal vendido e 

não despachado, que prejudica o controle das medições, entre outros. A grande quantidade 

de perdas durante o processo produtivo inviabiliza a utilização de apenas um controle 

contábil, pois nesse controle não são detectadas as perdas. 
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Anexos 

A seguir estão listados os modelos digitais obtidos nas avaliações quinzenais 

realizadas durante todo o período da pesquisa e as tabelas correspondentes de posição de 

estoque contábil geradas a partir da planilha de controle contábil da empresa. 

Para a primeira avaliação volumétrica, realizada no dia 30/12/2009, foi encontrado o 

volume total de 41.149 m³, equivalente a 48.309 ton (Anexo 1). Foi definido nesta data o 

valor idêntico para o estoque contábil, conforme Anexo 2. 

 

Anexo 1: Modelos digitais em 3D e em curvas de nível para a 1ª medição 

Anexo 2: Posição de estoque referente a 1ª medição 

Data 
Cl + T 

(t) 

D 

(t) 

ECt 

(t) 

EM 

(t) 

EM – ECt 

(t) 

30/12/2009 0 0 48.309 48.309 0 

Cl = Colhido; T = Transferido; D = Despachado; ECt = Estoque contábil; EM = Estoque medido 

A avaliação volumétrica realizada em 15/01/2010, referente a segunda coleta de 

dados apontou  um estoque de 41.568 m³, equivalente 48.801 ton de sal marinho (Anexo 3) 

e nesta data o estoque “contábil” registrado é de 45.925 ton, conforme Anexo 4. É possível 

observar, comparando os dados referentes a primeira e segunda medição, que enquanto o 

estoque medido apresenta uma variação positiva de 1,02%, o estoque contábil teve uma 
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redução de 4,93%. Além disso, pode-se inferir que houve uma diferença de 5,89% entre o 

estoque real e o contalbilizado pela empresa. 

 

 

Anexo 3 - Modelos digitais em 3D e em curvas de nível para a 2ª medição 

Anexo 4: Posição de estoque até a 2ª medição 

Data 
Cl + T 

(t) 

D 

(t) 

ECt 

(t) 

EM 

(t) 

EM – ECt 

(t) 

30/12/2009 0 0 48.309 48.309 0 

15/01/2010 8.570 10.954 45.925 48.801 +2.876 

Cl = Colhido; T = Transferido; D = Despachado; ECt = Estoque contábil; EM = Estoque medido 

 

A terceira avaliação, realizada em 01/02/2010, aponta  um estoque de 34.919 m³, o 

que equivale a 40.995 ton de sal marinho (Anexo 5). O estoque “contábil” para a mesma 

data é de 39.342 ton, conforme Anexo 6. Com isso, observou-se uma redução do estoque 

contábil em 14,33% e, em contrapartida, o estoque real apresentou uma redução de 16%, 

comparando os dados obtidos da segunda e terceira medição. Comparando o estoque real 

obtido na terceira medição com o estoque contábil para essa mesma data, nota-se que este é 

4,03% menor que aquele. 
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Anexo 5 - Modelos digitais em 3D e em curvas de nível para a 3ª medição 

 

Anexo 6: Posição de estoque até a 3ª medição 

Data 
Cl + T 

(t) 

D 

(t) 

ECt 

(t) 

EM 

(t) 

EM – ECt 

(t) 

15/01/2010 8.570 10.954 45.925 48.801 +2.876 

01/02/2010 2.502 9.085 39.342 40.995 +1.653 

Cl = Colhido; T = Transferido; D = Despachado; ECt = Estoque contábil; EM = Estoque medido 

A quarta avaliação, realizada em 18/02/2010, aponta  um estoque de 36.488 m³, 

equivalente a 42.837 ton, de sal marinho (Anexo 7). Para a mesma data, o estoque 

“contábil” é de 41.293 ton de sal, conforme Anexo 8. Enquanto isso, o estoque real 

apresentou um aumento de 4,49% da terceira para a quarta medição, bem como o estoque 

contábil registrou um acréscimo de 4,96% em seu inventário. A partir dos registros do 

quarto período, percebe-se uma diferença de 3,6% do estoque contábil com relação ao 

estoque real. 
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Anexo 7 - Modelos digitais em 3D e em curvas de nível para a 4ª medição 

 

Anexo 8: Posição de estoque até a 4ª medição 

Data 
Cl + T 

(t) 

D 

(t) 

ECt 

(t) 

EM 

(t) 

EM – ECt 

(t) 

01/02/2010 2.502 9.085 39.342 40.995 +1.653 

18/02/2010 13.930 11.979 41.293 42.837 +1.544 

Cl = Colhido; T = Transferido; D = Despachado; ECt = Estoque contábil; EM = Estoque medido 

 

A quinta avaliação, realizada em 02/03/2010, aponta  um estoque de 47.654 m³, 

equivalente a 55.946 ton, de sal marinho (Anexo 9). Para a mesma data, o estoque 

“contábil” é de 41.775 ton, conforme Anexo 10. A partir desses dados, observou-se que, 

em comparação com a quarta avaliação, o estoque medido aumentou em 30,6%, enquanto 

o estoque contábil foi aumentado em apenas 1,17%. Ressalta-se  também perceber que, 

para a quinta medição, o estoque contábil é 25,33% menor que o estoque real. 
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Anexo 9 - Modelos digitais em 3D e em curvas de nível para a 5ª medição 

 

Anexo 10: Posição de estoque até a 5ª medição 

Data 
Cl + T 

(t) 

D 

(t) 

ECt 

(t) 

EM 

(t) 

EM – ECt 

(t) 

18/02/2010 13.930 11.979 41.293 42.837 +1.544 

02/03/2010 5.804 5.322 41.775 55.946 +14.171 

Cl = Colhido; T = Transferido; D = Despachado; ECt = Estoque contábil; EM = Estoque medido 

 

A sexta avaliação, realizada em 16/03/2010, aponta  um estoque de 42.696 m³, 

equivalente a 50.125 ton, de sal marinho (Anexo 11). Para a mesma data, o estoque 

“contábil” é de 44.243 ton, conforme Anexo 12. O estoque real, medido neste perído, é 

10,40% menor com relação a medição anterior. O estoque contábil, por sua vez, para o 

período analisado, é 5,91% maior que o registrado anteriormente. Ainda a respeito da sexta 

medição, pode-se constatar que o estoque contábil é 11,73% menor que o obtido por meio 

do levantamento topográfico. 
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Anexo 11 - Modelos digitais em 3D e em curvas de nível para a 6ª medição 

 

Anexo 12: Posição de estoque até a 6ª medição 

Data 
Cl + T 

(t) 

D 

(t) 

ECt 

(t) 

EM 

(t) 

EM – ECt 

(t) 

02/03/2010 5.804 5.322 41.775 55.946 +14.171 

16/03/2010 7.541 5.073 44.243 50.125 +5.882 

Cl = Colhido; T = Transferido; D = Despachado; ECt = Estoque contábil; EM = Estoque medido 

 

A sétima avaliação, realizada em 30/03/2010, aponta  um estoque de 38.770 m³, 

equivalente a 45.516 ton, de sal marinho (Anexo 13). Para a mesma data, o estoque 

“contábil” é de 44.622 ton, conforme Anexo 14. Com esses dados, nota-se que o valor do 

estoque medido é menor 9,20% em relação ao obtido anteriormente; enquanto para o 

estoque contábil, o resultado 0,86% maior. Comparando os valores do estoque contábil e 

real para a sétima medição, é possível inferir que aquele é 1,96%. 

 



83 

 

 

Anexo 13 - Modelos digitais em 3D e em curvas de nível para a 7ª medição 

 

Anexo 14: Posição de estoque até a 7ª medição 

Data 
Cl + T 

(t) 

D 

(t) 

ECt 

(t) 

EM 

(t) 

EM – ECt 

(t) 

16/03/2010 7.541 5.073 44.243 50.125 +5.882 

30/03/2010 7.937 7.558 44.622 45.516 +894 

Cl = Colhido; T = Transferido; D = Despachado; ECt = Estoque contábil; EM = Estoque medido 

 

A oitava avaliação, realizada em 15/04/2010, aponta  um estoque de 31.593 m³, 

equivalente a 37.090 ton, de sal marinho (Anexo 15). Para a mesma data, o estoque 

“contábil” é de 38.380 ton, conforme Anexo 16. Enquanto isso, o estoque real apresentou 

um redução de 18,51% da sétima para a oitava medição. Já o estoque contábil registrou um 

redução de 13,99% em seu inventário. A partir dos registros do oitavo período, percebe-se 

que o estoque contábil é 3,48% maior que o estoque real. 
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Anexo 15 - Modelos digitais em 3D e em curvas de nível para a 8ª medição 

 

Anexo 16: Posição de estoque até a 8ª medição 

Data 
Cl + T 

(t) 

D 

(t) 

ECt 

(t) 

EM 

(t) 

EM – ECt 

(t) 

30/03/2010 7.937 7.558 44.622 45.516 +894 

15/04/2010 313 6.555 38.380 37.090 -1.290 

Cl = Colhido; T = Transferido; D = Despachado; ECt = Estoque contábil; EM = Estoque medido 

 

A nona avaliação, realizada em 30/04/2010, aponta  um estoque de 25.133 m³, 

equivalente a 29.506 ton, de sal marinho (Anexo 17). Para a mesma data, o estoque 

“contábil” é de 29.110 ton, conforme Anexo 18. Com isso, observou-se uma redução do 

estoque contábil em 24,15% e, em contrapartida, o estoque real apresentou uma redução de 

20,45%, comparando os dados obtidos da oitava e nona medição. Comparando o estoque 

real obtido na nona medição com o estoque contábil para essa mesma data, nota-se que este 

é 1,34% menor que aquele. 
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Anexo 17 - Modelos digitais em 3D e em curvas de nível para a 9ª medição 

 

Anexo 18: Posição de estoque até a 9ª medição 

Data 
Cl + T 

(t) 

D 

(t) 

ECt 

(t) 

EM 

(t) 

EM – ECt 

(t) 

15/04/2010 313 6.555 38.380 37.090 -1.290 

30/04/2010 0 9.270 29.110 29.506 +396 

Cl = Colhido; T = Transferido; D = Despachado; ECt = Estoque contábil; EM = Estoque medido 

 

A décima avaliação, realizada em 19/05/2010, aponta um estoque de 18.343 m³, 

equivalente a 21.535 ton, de sal marinho (Anexo 19). Para a mesma data, o estoque 

“contábil” é de 22.748 ton, conforme Anexo 20. O valor encontrado pela avaliação 

volumétrica é 27,01% inferior ao mesmo dado referente à medição anterior. Quanto ao 

estoque contábil, registrou-se uma redução de 21,86%. Para a décima medição, obteve-se 

que o estoque contábil era 5,63% maior que o real. A partir desse ponto, todos os valores 

de estoque obtidos pela avaliação topográfica são inferiores aos registrados junto a 

contabilidade da empresa, como será analisado a seguir. 
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Anexo 19 - Modelos digitais em 3D e em curvas de nível para a 10ª medição 

 

Anexo 20: Posição de estoque até a 10ª medição 

Data 
Cl + T 

(t) 

D 

(t) 

ECt 

(t) 

EM 

(t) 

EM – ECt 

(t) 

30/04/2010 0 9.270 29.110 29.508 +396 

19/05/2010 1.881 8.242 22.748 21.535 -1.213 

Cl = Colhido; T = Transferido; D = Despachado; ECt = Estoque contábil; EM = Estoque medido 

 

A décima primeira avaliação, realizada em 28/05/2010, aponta  um estoque de 

14.139 m³, equivalente a 16.599 ton, de sal marinho (Anexo 21). Para a mesma data, o 

estoque “contábil” é de 18.658 ton, conforme Anexo 22. A partir desses dados, observou-

se que, em comparação com a décima avaliação, o estoque medido diminuiu em 22,92%, 

enquanto o estoque contábil,  17,98%. Pode-se também perceber que, para a 11ª medição, 

o estoque contábil é 12,40% maior que o estoque real. 
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Anexo 21- Modelos digitais em 3D e em curvas de nível para a 11ª medição 

 

Anexo 22: Posição de estoque referente a 11ª medição 

Data 
Cl + T 

(t) 

D 

(t) 

ECt 

(t) 

EM 

(t) 

EM – ECt 

(t) 

19/05/2010 1.881 8.242 22.748 21.535 -1.213 

28/05/2010 2.551 6.642 18.658 16.599 -2.058 

Cl = Colhido; T = Transferido; D = Despachado; ECt = Estoque contábil; EM = Estoque medido 
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A décima segunda, avaliação realizada em 14/06/2010, aponta  um estoque de 13.716 

m³, equivalente 16.103 ton, de sal marinho (Anexo 23). Para a mesma data, o estoque 

“contábil” é de 18.118 ton, conforme Anexo 24. Enquanto isso, o estoque real apresentou 

um redução de 2,99% da 11ª para a 12ª medição, o estoque contábil registrou um redução 

de 2,89% em seu inventário. A partir dos registros do 12º período, observa-se que o 

estoque contábil é 12,51% maior que o estoque real. 

 

 

Anexo 23 - Modelos digitais em 3D e em curvas de nível para a 12ª medição 

 

Anexo 24: Posição de estoque referente a 12ª medição 

Data 
Cl + T 

(t) 

D 

(t) 

ECt 

(t) 

EM 

(t) 

EM – ECt 

(t) 

28/05/2010 2.551 6.642 18.658 16.599 -2.058 

14/06/2010 7.663 8.202 18.118 16.103 -2.016 

Cl = Colhido; T = Transferido; D = Despachado; ECt = Estoque contábil; EM = Estoque medido  
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A décima terceira, avaliação realizada em 05/07/2010, aponta  um estoque de 9.408 

m³, equivalente a 11.045 ton, de sal marinho (Anexo 25). Para a mesma data, o estoque 

“contábil” é de 13.543 ton, conforme Anexo 26. O estoque real registrado neste período 

teve uma redução de 31,41% em relação ao período anterior. O estoque contábil, por sua 

vez, apresentou uma redução de 25,25%. Na 13ª medição, o estoque contábil é 22,62% 

superior em relação ao estoque real. 

 

 

Anexo 25- Modelos digitais em 3D e em curvas de nível para a 13ª medição 

 

Anexo 26: Posição de estoque referente a 13ª medição 

Data 
Cl + T 

(t) 

D 

(t) 

ECt 

(t) 

EM 

(t) 

EM – ECt 

(t) 

14/06/2010 7.663 8.202 18.118 16.103 -2.016 

05/07/2010 5.912 10.487 13.543 11.045 -2.498 

Cl = Colhido; T = Transferido; D = Despachado; ECt = Estoque contábil; EM = Estoque medido  
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A décima quarta, avaliação realizada em 19/07/2010, aponta  um estoque de 8.765 

m³, equivalente a 10.290 ton, de sal marinho (Anexo 27). Para a mesma data, o estoque 

“contábil” é de 14.764 ton, conforme Anexo 28. O valor encontrado pela avaliação 

volumétrica é 6,84% inferior ao mesmo dado referente à medição anterior. Quanto ao 

estoque contábil, registrou-se um aumento de 9,02%. Para a 14ª medição, obteve-se que o 

estoque contábil era 43,63% maior que o real.  

 

 

Anexo 27- Modelos digitais em 3D e em curvas de nível para a 14ª medição 

 

Anexo 28: Posição de estoque referente a 14ª medição 

Data 
Cl + T 

(t) 

D 

(t) 

ECt 

(t) 

EM 

(t) 

EM – ECt 

(t) 

05/07/2010 5.912 10.487 13.543 11.045 -2.498 

19/07/2010 8.052 6.831 14.764 10.290 -4.474 

Cl = Colhido; T = Transferido; D = Despachado; ECt = Estoque contábil; EM = Estoque medido  
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A décima quinta, avaliação realizada em 03/08/2010, aponta  um estoque de 23.519 

m³, equivalente a 27.611 ton, de sal marinho (Anexo 29). Para a mesma data, o estoque 

“contábil” é de 33.160 ton, conforme Anexo 30. É possível observar, comparando os dados 

referentes a primeira e segunda medição, que enquanto o estoque medido apresenta uma 

variação positiva de 168,33%, o estoque contábil aumentou em 124,60%. Foi o aumento 

registrado, de um mês para o outro, tanto para o estoque real quanto para o contábil. Além 

disso, pode-se inferir que o estoque contábil é 20,10% em relação ao estoque medido. 

 

 

Anexo 29 - Modelos digitais em 3D e em curvas de nível para a 15ª medição 

 

Anexo 30: Posição de estoque referente a 15ª medição 

Data 
Cl + T 

(t) 

D 

(t) 

ECt 

(t) 

EM 

(t) 

EM – ECt 

(t) 

19/07/2010 8.052 6.831 14.764 10.290 -4.474 

03/08/2010 24.407 6.011 33.160 27.611 -5.549 

Cl = Colhido; T = Transferido; D = Despachado; ECt = Estoque contábil; EM = Estoque medido 

 

A décima sexta, avaliação realizada em 16/08/2010, aponta  um estoque de 30.311 

m³, equivalente a 35.585 ton, de sal marinho (Anexo 31). Para a mesma data, o estoque 

“contábil” é de 45.964 ton, conforme Anexo 32. Frente essa análise,  o estoque real 

apresentou um aumento de 28,88% da 15ª para a 16ª medição, o estoque contábil registrou 
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um acréscimo de 38,61% em seu inventário. A partir dos registros do 16º período, percebe-

se uma diferença positiva de 29,17% do estoque contábil com relação ao estoque real. 

 

 

Anexo 31 - Modelos digitais em 3D e em curvas de nível para a 16ª medição 

 

Anexo 32: Posição de estoque referente a 16ª medição 

Data 
Cl + T 

(t) 

D 

(t) 

ECt 

(t) 

EM 

(t) 

EM – ECt 

(t) 

03/08/2010 24.407 6.011 33.160 27.611 -5.549 

16/08/2010 18.061 5.257 45.964 35.585 -10.379 

Cl = Colhido; T = Transferido; D = Despachado; ECt = Estoque contábil; EM = Estoque medido 

 

A décima sétima, avaliação realizada em 30/08/2010, aponta  um estoque de 25.402 

m³, equivalente a 29.822 ton, de sal marinho (Anexo 33). Para a mesma data, o estoque 

“contábil” é de 46.813 ton, conforme Anexo 34. Com isso, observou-se um redução do 

estoque real em 16,20% e, em contrapartida, o estoque contábil apresentou um aumento de 

1,85%, comparando os dados obtidos da 16ª e 17ª. Comparando o estoque real obtido na 

17ª medição com o estoque contábil para essa mesma data, nota-se que este é 59,97% 

maior que aquele. 
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Anexo 33 - Modelos digitais em 3D e em curvas de nível para a 17ª medição 

 

Anexo 34: Posição de estoque referente a 17ª medição 

Data 
Cl + T 

(t) 

D 

(t) 

ECt 

(t) 

EM 

(t) 

EM – ECt 

(t) 

16/08/2010 18.061 5.257 45.964 35.585 -10.379 

30/08/2010 7.896 7.048 46.813 29.822 -16.991 

Cl = Colhido; T = Transferido; D = Despachado; ECt = Estoque contábil; EM = Estoque medido 

 

A décima oitava avaliação, realizada em 15/09/2010, aponta  um estoque de 17.975 

m³, equivalente a 21.103 ton, de sal marinho (Anexo 35). Para a mesma data, o estoque 

“contábil” é de 38.863 ton, conforme Anexo 36. O estoque real, medido neste perído, é 

29,24% menor com relação a medição anterior. O estoque contábil, por sua vez, para o 

período analisado, é 16,98% menor que o registrado anteriormente. Ainda a respeito da 18ª 

medição, pode-se constatar que o estoque contábil é 84,16% maior que o obtido por 

levantamento topográfico. 
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Anexo 35- Modelos digitais em 3D e em curvas de nível para a 18ª medição 

 

Anexo 36: Posição de estoque referente a 18ª medição 

Data 
Cl + T 

(t) 

D 

(t) 

ECt 

(t) 

EM 

(t) 

EM – ECt 

(t) 

30/08/2010 7.896 7.048 46.813 29.822 -16.991 

15/09/2010 0 7.950 38.863 21.103 -17.760 

Cl = Colhido; T = Transferido; D = Despachado; ECt = Estoque contábil; EM = Estoque medido 

 

A décima nona avaliação, realizada em 30/09/2010, aponta  um estoque de 12.469 

m³, equivalente a 14.639 ton, de sal marinho, conforme a Anexo 37. Essa avaliação é 30, 

63% menor que a realizada anteriormente. Para a mesma data, o estoque “contábil” é de 

33.065 ton, conforme Anexo 38. O estoque contábil registrado nesse momento é 14,92% 

menor que o avaliado na medição anterior. O estoque contábil para este período 

apresentou-se 125,87% superior ao estoque medido. Esse valor encontrado representa a 

maior diferença entre as duas técnicas de medida de estoque, utilizadas na empresa 

pesquisa. 
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Anexo 37 - Modelos digitais em 3D e em curvas de nível para a 19ª medição 

  

Anexo 38: Posição de estoque referente a 19ª medição 

Data 
Cl + T 

(t) 

D 

(t) 

ECt 

(t) 

EM 

(t) 

EM – ECt 

(t) 

15/09/2010 0 7.950 38.863 21.103 -17.760 

30/09/2010 0 5.798 33.064 14.639 -18.426 

Cl = Colhido; T = Transferido; D = Despachado; ECt = Estoque contábil; EM = Estoque medido 

A vigésima avaliação foi realizada em 15/10/2010 e aponta  um estoque de 20.724 

m³, o que equivale a 24.330 ton de sal marinho (Anexo 39). Para a mesma data, o estoque 

“contábil” é de 41.998 ton, conforme Anexo 40. O estoque real apresentou um redução de 

66,20%, da 19ª para a 20ª medição. Já  o estoque contábil registrou um redução de 27,02% 

em seu inventário. A partir dos registros do vigésimo período, percebe-se que o estoque 

contábil é 72,62% maior que o estoque real. 

 



96 

 

 

Anexo 39- Modelos digitais em 3D e em curvas de nível para a 20ª medição 

 

Anexo 40: Posição de estoque referente a 20ª medição 

Data 
Cl + T 

(t) 

D 

(t) 

ECt 

(t) 

EM 

(t) 

EM – ECt 

(t) 

30/09/2010 0 5.798 33.064 14.639 -18.426 

15/10/2010 14.601 5.667 41.998 24.330 -17.668 

Cl = Colhido; T = Transferido; D = Despachado; ECt = Estoque contábil; EM = Estoque medido 

 

A vigésima primeira, avaliação realizada em 30/10/2010, aponta  um estoque de 

39.683 m³, equivalente a 46.588 ton, de sal marinho (Anexo 41). Para a mesma data, o 

estoque “contábil” é de 63.208 ton, conforme Anexo 42. A partir desses dados, observou-

se que, em comparação com a vigésima avaliação, o estoque medido aumentou em 

91,48%, enquanto o estoque contábil,  50,50%. Pode-se também perceber que, para a 21ª 

medição, o estoque contábil é 72,6% maior que o estoque real. 
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Anexo 41 - Modelos digitais em 3D e em curvas de nível para a 21ª medição 

 

Anexo 42: Posição de estoque referente a 21ª medição 

Data 
Cl + T 

(t) 

D 

(t) 

ECt 

(t) 

EM 

(t) 

EM – ECt 

(t) 

15/10/2010 14.601 5.667 41.998 24.330 -17.668 

30/10/2010 30.742 9.533 63.208 46.588 -16.620 

Cl = Colhido; T = Transferido; D = Despachado; ECt = Estoque contábil; EM = Estoque medido 

A vigésima segunda, avaliação realizada em 17/11/2010, aponta  um estoque de 

34.541 m³, equivalente a 40.551 ton, de sal marinho (Anexo 43). Para a mesma data, o 

estoque “contábil” é de 55.317 ton, conforme Anexo 44. Com isso, observou-se uma 

redução do estoque contábil em 12,48% e o estoque real, 12,96%, comparando os dados 

obtidos da 21ª e 22ª medição. Comparando o estoque real obtido na 22ª medição com o 

estoque contábil para essa mesma data, nota-se que este é 36,41% maior que aquele. 
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Anexo 43 - Modelos digitais em 3D e em curvas de nível para a 22ª medição 

 

Anexo 44: Posição de estoque referente a 22ª medição 

Data 
Cl + T 

(t) 

D 

(t) 

ECt 

(t) 

EM 

(t) 

EM – ECt 

(t) 

30/10/2010 30.742 9.533 63.208 46.588 -16.620 

17/11/2010 1.098 8.989 55.317 40.551 -14.766 

Cl = Colhido; T = Transferido; D = Despachado; ECt = Estoque contábil; EM = Estoque medido 

 A vigésima terceira avaliação realizada em 30/11/2010, aponta  um estoque de 

41.642 m³, equivalente a 48.888 ton, de sal marinho (Anexo 45). Para a mesma data, o 

estoque “contábil” é de 64.417 ton, conforme Anexo 46. O estoque real, medido neste 

perído, é 20,56% maior com relação a medição anterior. O estoque contábil, por sua vez, 

para o período analisado, é 18,56% maior que o registrado anteriormente. Ainda a respeito 

da 23ª medição, pode-se constatar que o estoque contábil é 34,15% maior que o obtido por 

levantamento topográfico. 
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Anexo 45 - Modelos digitais em 3D e em curvas de nível para a 23ª medição 

 

Anexo 46: Posição de estoque referente a 23ª medição 

Data 
Cl + T 

(t) 

D 

(t) 

ECt 

(t) 

EM 

(t) 

EM – ECt 

(t) 

17/11/2010 1.098 8.989 55.317 40.551 -14.766 

30/11/2010 16.608 6.161 65.585 48.888 -16.697 

Cl = Colhido; T = Transferido; D = Despachado; ECt = Estoque contábil; EM = Estoque medido 

A vigésima quarta avaliação realizada em 15/12/2010, aponta  um estoque de 54.945 

m³, equivalente a 64.505 ton, de sal marinho (Anexo 47). Para a mesma data, o estoque 

“contábil” é de 78.937 ton, conforme Anexo 48. O estoque real registrado neste período 

teve um aumento de 31,94% em relação ao período anterior. O estoque contábil, por sua 

vez, apresentou um aumento de 22,14%. Nesta medição, o estoque contábil é 24,18% 

superior em relação ao estoque real. 
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Anexo 47 - Modelos digitais em 3D e em curvas de nível para a 24ª medição 

 

              çã                                 çã  

     
       

    

  

    

    

    

   

    

         

    

                                              

                                              

                                                                 á                         

A vigésima quinta avaliação realizada em 30/12/2010, aponta  um estoque de 68.747 

m³, equivalente a 80.709 ton, de sal marinho (Anexo 49). Para a mesma data, o estoque 

“contábil” é de 85.899 ton, conforme Anexo 50. Para a última medição realizada neste 

estudo, é possível observar, comparando os dados obtidos na medição anterior, que 

enquanto o estoque medido apresenta uma variação positiva de 25,12%, o estoque contábil 

teve uma redução de 8,68%. Além disso, pode-se inferir que houve uma diferença de 

7,87% entre o contabilizado pela empresa e o estoque real. 
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Anexo 49 - Modelos digitais em 3D e em curvas de nível para a 25ª medição 

 

Anexo 50: Posição de estoque referente a 25ª medição 

Data 
Cl + T 

(t) 

D 

(t) 

ECt 

(t) 

EM 

(t) 

EM – ECt 

(t) 

15/12/2010 20.481 5.961 80.105 64.505 -15.600 

30/12/2010 12.679 5.727 87.058 80.709 -6.349 

Cl = Colhido; T = Transferido; D = Despachado; ECt = Estoque contábil; EM = Estoque medido 
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