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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por finalidade apresentar as atividades realizadas durante o 

período de estágio supervisionado na empresa salineira F. SOUTO INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE SAL S.A., situada nos municípios de Grossos/RN e Areia Branca/RN, a 

qual produz o sal in-natura para beneficia-lo de acordo com a necessidade do cliente. Durante 

o estágio, acompanhou-se o processo produtivo e o beneficiamento do sal. O processo 

produtivo compreende as etapas de: captação da água do mar; evaporação; cristalização; 

colheita e lavagem do sal. Já o beneficiamento compreende as etapas de moagem e refino do 

sal. Foram realizadas análises físico-químicas com o intuito de verificar se o produto 

encontra-se de acordo com as especificações do Instituto Adolfo Lutz. As análises realizadas 

compreendem: umidade; iodo; ferrocianeto; insolúveis; cálcio; magnésio e granulometria. 

Como conclusão verificou-se que todas as análises realizadas encontram-se de acordo com as 

especificações adotadas pelo Instituto Adolfo Lutz.   

 

Palavras-Chaves: sal, extração, beneficiamento, processo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A extração do sal acredita-se que começou por povoados na Idade do Bronze, como 

era um produto escasso foi utilizado como moeda de troca por algumas civilizações. 

Historicamente o NaCl (cloreto de sódio), ou apenas sal, estaria diretamente ligado à 

etimologia da palavra salário, que deriva do latim salarium argentum, que significa 

“pagamento em sal”. Na época, os soldados romanos eram remunerados por uma iguaria 

muito cara, que podia ser trocada por bens diversos - o sal. Além disso, esta substância servia 

como um importante e quase insubstituível conservante alimentar. Atualmente, o NaCl é 

obtido da água do mar, onde está presente em concentração média de 26g/L (MENDES, 

2012).  

Com o aumento da procura de sal para fins industriais, a produção de sal tem vindo a 

aumentar à escala global, Este desenvolvimento da produção é de grande importância para o 

desenvolvimento económico do país, pois impulsionam tecnologias que fazem essa produção 

mais económica e mais rentável. A indústria química é o maior consumidor de sal, chegando 

a utilizar 60% da produção total. Cerca de 30% do sal é usado na alimentação e cerca de 10% 

é aplicado, por exemplo, no tratamento de águas, na alimentação de animais e noutras 

pequenas situações. (MACHINE, 2005). 

 O Rio Grande do Norte é um dos maiores polos da extração de sal marinho do país, 

tendo a região Oeste como principal centro de produção e beneficiamento do produto no 

Estado. A atividade salineira envolve uma vasta cadeia de serviços, sobretudo nas cidades do 

litoral norte potiguar, mais especificamente nos municípios de Mossoró, Macau, Areia 

Branca, Galinhos, Grossos, Porto do Mangue e Guamaré. Segundo informações do Sindicato 

das Indústrias de Extração do Sal do Estado, são gerados cerca de 15 mil empregos diretos e 

70 mil indiretos. (PORTAL NO AR, 2017).  

A empresa F. SOUTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SAL S.A., é uma sociedade 

anônima de capital fechado, que foi constituída em 16 de abril de 1949, iniciando suas 

atividades com sede no município de Areia Branca, Rio Grande do Norte (RN), sendo esta a 

continuidade da firma individual F. FERREIRA SOUTO (F. SOUTO), fundada em 1926. Em 

1951, a empresa transferiu sua sede para a cidade de Mossoró (RN), onde está instalada até 

hoje e atualmente é administrada pela 3ª geração da tradicional família Souto, que vem 

atuando nesse mercado a mais de 80 anos. (F. SOUTO). 

Desde sua fundação a empresa exerce a atividade de extração, beneficiamento e 

comercialização de sal marinho, onde logo na década de 70, foi pioneira no processo de 
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mecanização da extração e colheita de sal marinho. A implantação da colheita mecanizada na 

F. Souto foi uma grande inovação no processo produtivo do sal, pois permitiu uma drástica 

redução nos custos de produção, um aumento no volume produzido e mais agilidade no 

processo de transporte, lavagem e estocagem de sal, otimizando assim todo o processo. 

A empresa F. SOUTO produz 100% da matéria-prima (Sal Marinho) que utiliza em 

seu processo de industrialização, o que representa uma produção anual 500 mil toneladas de 

sal grosso (in natura), produção essa dividida em duas unidades de produção: (1) Salina 

Maranhão, localizada em Grossos (RN) e (2) Salina Morro Branco, localizada em Areia 

Branca (RN). (F. SOUTO). 

Atualmente após um longo processo de reestruturação física e administrativa da 

empresa, o grupo F. SOUTO conta com duas salinas, três refinarias e uma moagem de sal, 

todas bem equipadas e com uma equipe de profissionais de excelência, que fazem das marcas 

SAL SOUTO e SAL CAMPEÃO referências no mercado nacional. A empresa produz hoje 

quatro tipos sal: sal grosso, sal granulado, sal refinado, sal extra refinado e o micronizado 

(subproduto), sendo para fins de consumo humano, animal e industrial. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

O presente trabalho tem como objetivo acompanhar o processo produtivo de obtenção do 

sal refinado, obtido pela evaporação da água do mar, como também o processo de 

beneficiamento. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 Realizar análises físico-químicas; 

 Identificar possibilidade de aperfeiçoamento do processo produtivo; 

 Sugerir inovação no processo produtivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 

Neste item será descrito sobre alguns aspectos teóricos do sal, incluindo os seguintes 

itens: propriedades do sal, processo produtivo e beneficiamento do sal.  

 

3.1. O sal e suas propriedades  
 

O cloreto de sódio (NaCl), popularmente conhecido como sal de cozinha, é uma 

substância amplamente formada na proporção de um átomo de cloro para cada átomo de 

sódio. O cloreto de sódio existe na natureza sob a forma cristalina cúbica. No seu estado puro 

apresenta 60.663% de cloro e 39.337% de sódio. Este, quando produzido para fins comerciais, 

pode existir na forma de cristais discretos de vários tamanhos. Dependendo do fim a que se 

destina, o sal pode ter cor branca, cinzenta, avermelhada e acastanhada. Essa cor depende das 

impurezas presentes, dentro ou fora dos cristais. Para aplicações industriais, o cloreto de sódio 

deverá ser 100% puro, enquanto para aplicações domésticas e culinárias poderá ter algumas 

impurezas. (MENDES, 2012). O sal é solúvel em solventes polares e insolúvel em solventes 

apolares. Uma solução aquosa pura de cloreto de sódio tem pH 7.  

Na extração do sal, não é eliminada por total outros sais como o cálcio e magnésio. 

Dureza do sal é definida como a soma das concentrações de cálcio e magnésio, ambas 

expressas como carbonato de cálcio, em miligramas por litro (ADOLFO LUTZ, 2008).  A 

Tabela 1sintetiza as propriedades fundamentais do cloreto de sódio. 

Tabela 1. Propriedades do sal (Cloreto de sódio) 

PROPRIEDADE VALOR 

Massa Molecular (g/mol) 58.44 

Forma Cristalina Cúbica 

Cor Translúcido 

Índice de refração 1.555 

Densidade, g/cm
3
 2.165 

Ponto de fusão, °C 801 

Ponto de ebulição, °C 1413 

Dureza, escala de Mohs 2.5 

Capacidade térmica, J/(gK) 0.853 

Calor de fusão, J/g 517.1 

Fonte: PRODUÇÃO DO SAL, 2012.  
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3.2. Processo produtivo do sal 

 

 

Neste item será descrito sobre o processo produtivo e o beneficiamento do sal. O 

processo produtivo inclui as seguintes etapas: captação da água do mar; evaporação; 

cristalização; colheita; lavagem e cura. Quanto ao beneficiamento, têm-se as seguintes etapas: 

moagem; secagem; adição de aditivos; embalagem e expedição.  

 

 

3.2.1 Captação a água do mar 

 

A água do mar (maré do mar de Areia Branca - RN) é introduzida nas salinas através 

de um sistema de bombeamento por ocasião da elevação das marés em que o teor de 

salinidade está entre 3° e 4° Be (F. SOUTO). Esta concentração seria o mesmo que considerar 

que para cada litro de água do mar 30g de sal fosse obtido aproximadamente. 

 

Figura 1. Sistema de bombeamento de captação da água do mar 

 

Fonte: Autoria própria 

 

3.2. 2. Evaporação 

 

 O primeiro estágio é chamado de concentração, ou mais popularmente  conhecido 

por evaporação. O objetivo da evaporação é fazer com que a água captada do mar atinja a 

concentração de NaCl (cloreto de sódio) de 3,5° a 22° Be. A evaporação é um mecanismo 
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básico do funcionamento de uma salina. Nesse primeiro estágio do processo é feito em áreas 

denominadas evaporadores ou concentradores, grandes tanques que correspondem 

aproximadamente 80% da área total de uma salina (F. SOUTO).  

Os tanques são conectados por gravidade e a eficiência dos evaporadores está 

relacionada a  quantidade de água do evaporador e a condições climáticas como  temperatura 

e ventos. A concentração da salmoura neste estágio é de grande importância para que a 

mesma possa passar para os cristalizadores, assim cada evaporador tem seu grau de 

importância.  

 

3.2.3. Cristalização 

 

Na cristalização o objetivo é a concentração do sal. Nele a salmoura saturada de NaCl é 

admitida em tanques chamados cristalizadores com laminas de água não superiores a 50 cm. 

Na cristalização a saturação varia de 23° a 30° Be, é quando o sal começa a precipitar-se e vai 

sedimentando formando lajes no fundo do cristalizador, a qual é posteriormente recolhida. 

Caso ultrapasse 30° Be a água do cristalizador retorna para a maré. Normalmente esse 

processo dura em torno de 30 a 40 dias, variando de acordo com fatores climáticos.  

Para dá início a colheita é necessário que o cristalizador atinja uma espessura de 20 a 25 

cm de lamina de sal formadas por período. A empresa F. Souto conta com 14 cristalizadores, 

no qual é coletado diariamente entre 1000 a 1200 toneladas.  

 

Figura 2. Cristalizador 

 

Fonte: Autoria própria 
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3.2.4. Colheita 

 

A etapa de colheita de sal é feita de forma mecânica, utilizando-se colhedeiras que 

removem a laje de sal com suporte de moto niveladoras para a escarificação e nivelamento da 

laje. O transporte para o lavador é feito por tratores agrícolas e caçambas, que se deslocam em 

fluxo contínuo do cristalizador para o lavador. 

Figura 3. Colheita de sal 

 

Fonte: Autoria própria. 

3.2.5. Lavagem 

 

O sistema de lavagem é determinante na qualidade do sal obtido, nessa etapa utiliza-se 

o sistema de lavagem em transporte hidráulico, processo eficiente de lavagem reduzindo os 

teores de impureza insolúveis e de sais indesejáveis. Um rígido controle do processo e a 

utilização eficiente de lavagem garantem a obtenção de um sal marinho de superior qualidade 

que atingem nível de pureza superior a 99,5% de NaCl. (F. SOUTO, 2019) 

O sal transportado que vem do cristalizador passa pela trimonia e é levado pelo auxilio 

de uma bomba draga até o lavador. O sal é lavado por água graduada (4,5° Be) do próprio 

processo e enxaguado com graduação entre 18 a 20° Be, esse enxague irá variar de acordo 

com a quantidade de insolúveis e o grau do cristalizador no qual o sal foi retirado. A água da 

lavagem do sal passa por quatro filtradores antes de seu descarte. O descarte da água de 

lavagem é feita em maré alta para não haver danos na fauna e flora do ecossistema do 
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manguezal. A Figura 4. Mostra o sistema de lavagem do sal.  

 

Figura 4. Lavagem do sal (Trimonia) 

 

Fonte: Autoria própria 

  

3.2.6. Empilhamento 

 

Depois de lavado, o sal é empilhado ao ar livre com o objetivo de perder umidade e ter 

melhorado sua qualidade química pela redução dos teores de cálcio e magnésio. Esse processo 

dá-se o nome de cura. As pilhas de sal na salina podem alcançar volume até de 400 mil 

toneladas. Após ficarem empilhadas por algum tempo, a drenagem se completa e o sal atinge 

a umidade apropriada para a venda. Então é retirado da pilha e transportado para as unidades 

de beneficiamento ou para a comercialização do produto in natura. 

Figura 5. Empilhamento do sal lavado 

 
Fonte: Autoria própria 
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3.3. Beneficiamento do sal 

 

A seguir será descrito sobre o beneficiamento do sal, o qual compreendem as seguintes 

etapas: moagem; refinaria; adição de aditivos; embalagem; armazenamento e expedição.  

O sal obtido na moagem é um sal grosso ou triturado, com granulometria entre 3 a 5 

mm, ou seja, maior que um sal granulado e umidade máxima 2,5%. Geralmente, é destinado 

para consumo humano em forma de sal de churrasco, para setores industriais. 

O sal refinado tem granulometria entre 0,08mm e 0,41mm, devido o uso de moinho 

com 6 martelos e umidade máxima de 0,200%. Seu destino, normalmente é para consumo 

humano. 

 

3.3.1. Moagem 

 

O sal é transportado de forma mecânica para o moinho de 4 martelos e após o processo 

de moagem é levado ao forno com capacidade máxima de 300°C, no qual atua na  

temperatura de 132°C em temporada de inverno e no intervalo de 125 a 130°C em época de 

verão. Paralelo ao forno se encontra o exaustor e ventilador. Após a secagem, o sal é levado a 

um conjunto de peneiras com telas com abertura de 5mm e 3mm. Após o peneiramento, 

adiciona-se o iodo e ferrocianeto ao sal. A adição de iodo e ferrocianeto podem variar de 

acordo com o pedido do cliente. Em seguida, o sal passa por dois eletroímãs para retirada de 

metais, um depois da adição de iodo e ferrocianeto, e o segundo antes de ser embalado. De 

acordo com o pedido do cliente, o sal pode ser embalado em pacotes de 1 kg ou de 25 kg.  

 

3.3.2. Refinaria 

 

 O processo de refino do sal compreende as seguintes etapas: moagem; secagem; 

peneiramento; empacotamento e expedição. 

O sal transportado de forma mecânica das empilhadeiras para a refinaria passa 

primeiramente em esteiras na qual irá passar por detectores de metal/barras magnéticas para 

que seja retirado qualquer resíduo metálico do sal. As esteiras estão ligadas a elevadores que 

transportam o sal para um moinho. O moinho contém as seguintes especificações: 6 martelos; 

aço inox e aço carbono; capacidade de 15 ton/h e motor de rotação 1750 rpm.  

Após ser moído, o sal é levado para um secador (possuindo motovibradores, com e 

rotação de 1160 rpm ) para que seja retirada sua umidade. O ventilador de ar é o que alimenta 

o secador, no qual é aquecido pelo queimador set point (alimentado a gás GLP natural). A 
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temperatura do secador varia de acordo com as condições climáticas, nas temperaturas de 250 

a 280° C em época de chuva, e nas temperaturas de 180 a 200° C em época de verão.  O 

secador é divido em duas etapas, onde o fluxo de ar aquece a temperatura programada na 

primeira etapa, e na segunda etapa com um fluxo de ar com temperatura inferior ao da 

primeira etapa tornando o sal morno. A etapa de resfriamento se faz necessária para que na 

hora da embalagem do sal, a temperatura do sal não rompa as embalagens plásticas.  

Paralelo ao secador está ligado um exaustor que retira o ar quente e as partículas de pó 

de dentro do secador, e um ciclone que separa do ar quente do pó liberando e jogando o ar 

quente para uma chaminé, sendo sua parte inferior constituído de 1 motor  com uma válvula 

de vedação não permitindo a entrada de ar. O pó (subproduto) conhecido por sal micronizado 

é depositado em big bags de 1250 kg ou embalagem de 25 kg, sendo geralmente utilizado 

para produção de essências e sorvetes. 

No fim do secador há uma tela para que se possa reter o sal (carolhas de sal) que não 

atingiu a granulometria ideal, resultado causado por choques térmicos. A refinaria passa por 

um processo de lavagem a cada 15 dias para evitar o surgimento das carolhas e danificação 

dos equipamentos, com o passar do tempo caso não haja manutenção dos equipamentos há 

formação de carolhas no interior destes.  

Após a secagem o sal passa pela etapa de peneiramento. O conjunto de peneiras é 

acoplado a um motor vibrador. As peneiras possuem telas com aberturas de 0,08 mm e 0,41 

mm. A primeira tela separa o sal granulado do refinado, já a segunda tela faz separação entre 

o sal refinado e extra refinado. O sal granulado pode ser levado à etapa de embalagem ou 

retornar ao sistema. O sal será transportado por um elevador até as calhas onde será feita as 

divisões do sal para suas respectivas embalagens, as quais podem ser de 1 kg, 25 kg, 50 kg e 

Big Bags (1250 kg), de acordo com a necessidade do cliente. 

A adição do ferrocianeto e iodo é variável, pois irá atender as conformidades de cada 

cliente e destino. Geralmente, o ferrocianeto é adicionado no início do processo, após o 

moinho; já o iodo é adicionado após o peneiramento. Para a formulação das soluções de 

ferrocianeto e iodo faz-se necessário 2 caixas de água com capacidade de 500 litros cada, 

onde é diluído em água o iodo e ferrocianeto (ou o conjunto de iodo e ferrocianeto em uma 

das caixas).  
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4.0. Atividades realizadas 

 

Neste tópico serão abordadas todas análises realizadas no controle da qualidade do sal. 

As análises tem como referência padrão as especificações  do Instituto Adolpho Lutz. 

O Instituto Adolfo Lutz é um laboratório de análises, sendo credenciado como Laboratório 

Nacional em Saúde Pública e Laboratório de Referência Macrorregional pelo Ministério da 

Saúde Brasileiro, com sede em São Paulo (INSTITUTO ADOLFO LUTZ).  

4.1. Análises Fisico-Químicas 
 

O sal para o consumo humano pode ser avaliado por meio do exame físico-químico 

que além de determinar seu principal componente, o cloreto de sódio, inclui a determinação 

de umidade, substâncias insolúveis em água, sulfatos, cálcio e magnésio. 

O exame microbiológico não é significativo, uma vez que o sal é por excelência um 

conservador natural. Assim, na análise de sal, as determinações usuais são: granulometria, a 

perda por dessecação (umidade), substâncias insolúveis em água, cloretos, turbidez, cálcio, 

magnésio e sulfatos (ADOLFO LUTZ, 2008). 

 

Tabela 2. Frequência da realização de cada análise da empresa F. Souto 

ANÁLISE FREQUÊNCIA 

Umidade 04 vezes ao dia 

Iodo 30 em 30 minutos 

Ferrocianeto 01 em 01 hora 

Insolúveis 02 vezes ao dia 

Cálcio 02 vezes ao dia 

Magnésio 02 vezes ao dia 

Granulometria 04 vezes ao dia 

Fonte: Autoria Própria 

 

4.1.1. Cálcio e Magnésio 

  

Para o início da análise de cálcio e magnésio é pesado 10g de sal e diluída em água 

destilada com ajuda de um agitador eletromagnético (Fisatom), em seguida, a solução é 

transferida para um balão de 100 ml e completada até aferir o menisco. 

Na obtenção do teor de cálcio, é preparado em um erlenmeyer 25ml de água destilada, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Laborat%C3%B3rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
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5ml de hidróxido de sódio (NaOH), 10 ml da solução se sal e o indicador (ácido calcon). Caso 

haja cálcio no sal, a solução ficará com cor roxa; para detectar o teor de cálcio no sal titula-se 

a solução preparada com EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético) até a mesma passar da 

cor roxo para a azul. O  cálculo da porcentagem de cálcio é dada pela seguinte fórmula: 

 

%Ca=V1 x f EDTA x 0,04008 (Eq. 01) 

 

 V1= volume (ml) de EDTA gasto na titulação do cálcio; 

 f EDTA= fator de solução de EDTA; 

Em seguida é verificado se o teor de cálcio está conforme os padrões de qualidade 

estabelecidos pela empresa de acordo com a Tabela 3: 

 

Tabela 3. Padrão do teor de cálcio da empresa F. Souto 

 

ANÁLISE QUÍMICA 

 

UNIDADE 

RESULTADO FINAL 

MINIMO MÁXIMO 

REFINADO % 0 0,070 

GRANULADO % 0 0,050 

MICRONIZADO % 0 0,100 

MATÉRIA-PRIMA % 0 0,070 

Fonte: Autoria própria 

 

Na obtenção do teor de magnésio, é preparado em um erlenmeyer 25ml de água 

destilada, 10ml da solução Tampão (pH 10), 10 ml da solução se sal e o indicador (ericromo 

negro). Caso haja magnésio no sal, a solução ficará roxa; para detectar o teor de magnésio no 

sal titula-se a solução preparada com EDTA até a mesma passar de roxo a azul. O cálculo da 

porcentagem de magnésio é dada pela seguinte fórmula: 

 

%Mg=(V2-V1) x f EDTA x 0,02432   (Eq. 02) 

 

 V1= volume (ml) de EDTA gasto na titulação do cálcio; 

 V2= volume (ml) de EDTA gasto na titulação do magnésio; 

 f EDTA= fator de solução de EDTA; 

Em seguida é verificado se o teor de magnésio está conforme os padrões de qualidade 

estabelecidos pela empresa de acordo com a Tabela 4. 
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Tabela 4. Padrão do teor de magnésio da empresa F. Souto 

 

ANÁLISE QUÍMICA 

 

UNIDADE 

RESULTADO FINAL 

MINIMO MÁXIMO 

REFINADO % 0 0,050 

GRANULADO % 0 0,040 

MICRONIZADO % 0 0,100 

MATÉRIA-PRIMA % 0 0,050 

Fonte: Autoria própria 

 

  

Figura 6. Agitador eletromagnético 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

A concentração de íons cálcio, magnésio e sulfatos indicam da qualidade do sal; 

quanto menor seus teores, mais puro será o sal. Um sal refinado deve conter no máximo 

0,07% de cálcio e 0,5% de magnésio (ADOLFO LUTZ, 2008). 

4.1.3. Ferrocianeto de potássio  

 

Para a realização desta análise, pesa-se 20g de sal e dissove em aproximadamente 

60ml de água destilada, transfere para um balão de 100ml e adiciona 5ml da solução de 

sulfato ferroso a 10%, completa-o com água com água destilada. Homogeniza e coloca para 

descansar por 20 minutos. A Figura 7. Mostra o equipamento utilizado para a realização da 

análise.  
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Figura 7. Espectrofotômetro 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 5. Padrão do teor de ferrocianeto de potássio da empresa F. Souto 

 

ANÁLISE QUÍMICA 

 

UNIDADE 

RESULTADO FINAL 

MINIMO MÁXIMO 

REFINADO Ppm 0 5 

GRANULADO Ppm 0 5 

MICRONIZADO Ppm 0 5 

GROSSO Ppm 0 5 

Fonte: Autoria própria 

 

4.1.4. Iodo  

 

Na análise do iodo, é pesado 10g do sal e colocado na solução (200 ml de água 

destilada, 5ml de Ácido Súlfurico 1N (H2SO4), 2 ml de amido a 1% com indicador azul e 1 ml 

de Iodeto de Potássio (KI) 10%. Caso haja iodo a solução ficará com cor roxa, caso não, 

haverá alteração de cor. Para obter o teor de iodo no sal, titula-se a solução de cor roxa em 

solução de tiossulfato até que a coloração fique transparente. 

Procedimento para o teor de iodo é obtido pela equação 3: 

%I= V x 10,58 (Eq. 03) 

I = Teor de iodo de forma percentual; 

V= Quantidade em ml de Tiossulfato de Sódio (Na2S2O3) gastos na titulação. 
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O sal é utilizado como veículo para garantir o suprimento adequado de iodo à 

população, que deve ser obrigatoriamente adicionado na proporção estabelecida pelo 

Ministério da Saúde. No Brasil, essa adição é normalmente realizada utilizando-se o iodato de 

potássio. Essa prática visa minimizar a ocorrência de distúrbios causados pela deficiência de 

iodo, entre eles, o bócio. Desta forma, a determinação do iodo no sal destinado ao consumo 

humano é prática rotineira. (ADOLFO LUTZ, 2008) 

   O sal comercializado no Brasil deve possuir entre 15 e 45 mg de iodo a cada quilo de  

produto, conforme estabelece a Resolução RDC nº 23/2014. (ANVISA) 

 

Tabela 6. Padrão de teor de iodo da empresa F. Souto 

 

ANÁLISE QUÍMICA 

 

UNIDADE 

RESULTADO FINAL 

MINIMO MÁXIMO 

REFINADO Ppm 15 45 

GRANULADO Ppm 15 45 

MICRONIZADO Ppm ISENTO OU 15 45 

GROSSO Ppm ISENTO OU 15 45 

Fonte: Autoria própria 

 

4.2. Análises Físicas 

 

Nesta etapa será mencionada as análises físicas realizadas durante o período de 

estágio: granulometria, sólidos insoluveis e umidade. 

4.2.1. Granulometria 

 

A análise de granulometria, tem por objetivo verificar a granulometria do sal, 

verificando-se assim a eficiência do moinho e peneiramento do processo. 

É pesado 100g do sal e colocado no agitador de peneiras (PRODUTEST) por 3 

minutos. A peneira é um conjunto de telas MHS com especificas aberturas. A Figura 8 mostra 

o conjunto de peneiras utilizado durante a análise.  
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Figura 8. Agitador de peneiras 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 

Tabela 7. Padrão de granulometria da empresa F. Souto 

PENEIRA 

(mm) 

GRANULADO 

(%) 

REFINADO 

(%) 

EXTRA 

REFINADO 

(%) 

MICRONIZADO 

(%) 

1,70 6,3 0,00 0,00 0,00 

1,00 48,00 0,00 0,00 0,00 

0,850 26,00 0,00 0,00 0,00 

0,600 x 15,00 0,00 0,00 

0,425 15,70 29,17 0,50 0,00 

0,250 1,00 30,55 40,00 0,05 

0,180 0,30 18,45 26,00 1,00 

0,106 0,30 13,83 30,50 25,00 

FUNDO 0,40 5,00 3,00 90,00 

Fonte: Autoria própria 

 

4.2.2. Resíduos Insolúveis 

 

Essa análise tem por objetivo verificar a eficiencia da lavagem e a retirada de metais 

no inicio processo de fabricação do sal. 

A detecção de insolúveis é feita por etapas. A primeira etapa é secagem do papel filtro, 

no qual fica em uma estufa De Leo por 30 minutos e em seguida por mais 30 minutos no 

desumidificador, em seguida é pesado. Em conjunto, é preparado uma solução de diluição de 

50g de sal em becker de capacidade até de 600 ml, com auxilio de uma agitador magnético. O 

papel é colocado na bomba a vácuo (Prismatec), e em seguida é adicionada solução salina, 
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onde a bomba irá sugar a água e sal e deixando no papel filtro apenas os residuos insoluvéis. 

Após esse processo o papel filtro é levado a estufa por 30 minutos e mais 30 minutos no 

desumidificador, em seguida pesado novamente.  

A Figura 9 mostra o conjunto utilizado nessa análise (desumidificador, estufa e bomba 

de vácuo).  

 

Figura 9. Desumidificador, estufa e bomba a vácuo. 

 
Fonte: Autória própria 

 

Cálculo para a porcentagem dos residuos insolúveis. 

  

%RI= [(Mi – Mp) / Ma] x 10     (Eq. 04) 

 

 Mi= Massa do papel com insolúvel; 

 Mp= Massa do papel de filtro seco; 

 Ma= Massa da amostra (50g). 

 

Os padrões estão determinados de acordo com Tabela 8: 

 

 

Tabela 8. Padrão do teor de resíduo insolúveis da F. Souto 

 

ANÁLISE QUÍMICA 

 

UNIDADE 

RESULTADO FINAL 

MINIMO MÁXIMO 

REFINADO % 0 0,070 

GRANULADO % 0 0,060 

MICRONIZADO % 0 0,100 

MATÉRIA-PRIMA % 0 0,100 

Fonte: Autoria própria 
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4.2.3. Umidade 

 

Para a detecção da umidade do sal se faz uso de uma balança de umidade (OHAUS). 

Para tal análise é pesado 10g de sal, no qual será aquecido por 7 minutos a 150°C. Essa 

análise é de grande importância, pois mostra a eficiência do secador. A Figura 10. mostra a 

balança utilizada na determinação da umidade e a Tabela 9 mostra os padrões de cada sal.   

 

Tabela 9. Padrão de teor de umidade da F. Souto 

 

ANÁLISE QUÍMICA 

 

UNIDADE 

RESULTADO FINAL 

MINIMO MÁXIMO 

REFINADO % 0 0,200 

GRANULADO % 0 0,200 

MICRONIZADO % 0 0,100 

GROSSO % 0 2,500 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Figura 10. Balança detectora de umidade 

 
Fonte: Autoria própria 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados referentes à caracterização 

do sal. O sal foi caracterizado através de análises químicas (teor de cálcio e magnésio; 

ferrocianeto de potássio e iodo) e físicas (granulometria; insolúveis e umidade). Todos os 

resultados de análise físico-química foram do sal refinado do mês de fevereiro de 2019. 

 

5.1. Análise do Iodo 
  

 A Tabela 10 mostra os resultados obtidos para as análises do iodo durante o mês de 

fevereiro do corrente ano.  

Tabela 10. Resultado da análise do iodo 

DIA TEOR DE IODO (%) 

01/fevereiro 24,113 

04/fevereiro 26,002 

05/fevereiro 25,180 

06/fevereiro 25,180 

07/fevereiro 24,665 

08/fevereiro 25,392 

11/fevereiro 24,795 

12/fevereiro 27,219 

13/fevereiro 27,902 

14/fevereiro 27,872 

15/fevereiro 24,334 

18/fevereiro 25,830 

19/fevereiro 24,367 

20/fevereiro 25,120 

21/fevereiro 27,478 

22/fevereiro 27,296 

25/fevereiro 28,470 

26/fevereiro 26,299 

27/fevereiro 27,675 

28/fevereiro 27,675 

MÉDIA MENSAL 26,091 

 
 

O sal comercializado no Brasil deve possuir entre 15 e 45 mg de iodo a cada quilo de  

produto, conforme estabelece a Resolução RDC nº 23/2014 (ANVISA). Os resultados obtidos 

diariamente e mensalmente do iodo do sal refinado no mês de fevereiro foram satisfatórios de 

acordo com os padrões da ANVISA. 
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5.2. Análise do ferrocianeto de potássio 
 

 A Tabela 11 mostra os resultados obtidos para as análises do ferrocianeto de potássio 

realizadas durante o mês de fevereiro do corrente ano. 

  

Tabela 11. Resultado do ferrocianeto de potássio 

DIA TEOR DE FERROCIANETO (%) 

01/fevereiro 4,973 

04/fevereiro 4,920 

05/fevereiro 4,947 

06/fevereiro 4,944 

07/fevereiro 4,925 

08/fevereiro 4,950 

11/fevereiro 4,940 

12/fevereiro 4,919 

13/fevereiro 4,877 

14/fevereiro 4,918 

15/fevereiro 4,900 

18/fevereiro 4,893 

19/fevereiro 4,894 

20/fevereiro 4,935 

21/fevereiro 4,947 

22/fevereiro 4,940 

25/fevereiro 4,908 

26/fevereiro 4,936 

27/fevereiro 4,936 

28/fevereiro 4,920 

MÉDIA MENSAL 4,928 

Fonte: Autoria própria 

 

Os resultados obtidos diariamente e mensalmente do ferrocianeto de potássio do sal 

refinado no mês de fevereiro atingiram valores inferiores a 5%, ou seja, estão de acordo com 

os padrões da empresa F. Souto de acordo com a Tabela 11. 
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5.3. Análise de cálcio e magnésio 

 

A Tabela 12 mostra os resultados obtidos para as análises do cálcio e magnésio 

realizadas durante os meses de janeiro, fevereiro e março do corrente ano. 

  

Tabela 12. Resultado da análise do cálcio e magnésio 

TIPO DE SAL Dia Volume EDTA 

do Ca 

%Ca Volume EDTA do 

Mg 

%Mg 

Granulado 23.01.2019 0,7 0,028 2,0 0,031 

Granulado 08.02.2019 0,9 0,036 1,3 0,009 

Granulado 27.02.2019 0,8 0,032 1,6 0,019 

Refinado 01.02.2019 0,5 0,020 1,2 0,017 

Refinado 08.02.2019 1,0 0,040 2,0 0,024 

Refinado 01.03.2019 0,8 0,032 2,0 0,029 

Micronizado 01.02.2019 0,7 0,028 1,3 0,014 

Fonte: Autoria própria. 
 

Os resultados obtidos diariamente de cálcio e magnésio sal refinado, granulado e 

micronizado no intervalo dos meses de janeiro, fevereiro e março atingiram valores de acordo 

com os padrões da empresa F. Souto de acordo com a Tabela 12 e com o manual de análise do 

Instituto Adolfo Lutz.  

5.4. Análise da granulometria 
 

A Tabela 13 mostra os resultados obtidos para a análise da granulometria realizada 

durante o mês de fevereiro do corrente ano. 

 

Tabela 13. Resultado da granulometria 

MÉDIA DIÁRIA 

DIA 

1,7mm  

(%) 

1,00mm 

(%) 

0,85mm 

(%) 

0,6mm 

(%) 

0,42mm 

(%) 

0,25mm 

(%) 

0,180mm 

(%) 

0,106mm 

(%) 

Fundo 

(%) 

01/02/2019 0,00 0,00 0,00 11,37 33,97 33,97 16,88 11,89 3,78 

04/02/2019 0,00 0,00 0,00 15,66 22,26 32,23 14,77 11,90 2,94 

05/02/2019 0,00 0,00 0,00 17,44 23,22 32,44 13,03 10,03 4,18 

06/02/2019 0,00 0,00 0,00 13,63 13,63 33,39 13,92 8,04 3,42 

07/02/2019 0,00 0,00 0,00 13,14 21,07 31,93 17,12 13,02 3,98 

08/02/2019 0,00 0,00 0,00 14,10 17,74 32,35 18,35 12,42 4,66 

11/02/2019 0,00 0,00 0,00 15,50 25,87 28,87 15,65 10,29 4,33 

12/02/2019 0,00 0,00 0,00 14,47 25,87 33,94 16,69 9,70 3,85 

13/02/2019 0,00 0,00 0,00 14,58 18,77 32,23 18,15 13,20 3,07 

14/02/2019 0,00 0,00 0,00 14,60 19,37 20,07 19,10 11,97 3,16 

15/02/2019 0,00 0,00 0,00 11,56 17,32 34,06 19,19 13,78 4,11 

18/02/2019 0,00 0,00 0,00 13,46 21,67 31,72 17,67 11,21 4,26 

19/02/2019 0,00 0,00 0,00 9,49 14,74 29,75 21,70 11,34 4,97 

20/02/2019 0,00 0,00 0,00 20,06 27,20 32,37 12,07 5,90 2,41 

21/02/2019 0,00 0,00 0,00 13,10 19,89 34,25 17,82 11,43 3,51 
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22/02/2019 0,00 0,00 0,00 17,81 23,83 32,47 13,32 9,39 3,18 

25/02/2019 0,00 0,00 0,00 11,72 15,67 32,09 19,55 12,86 5,11 

26/02/2019 0,00 0,00 0,00 17,47 19,65 17,36 17,36 12,85 3,35 

27/02/2019 0,00 0,00 0,00 16,72 20,07 32,56 32,56 10,69 2,93 

28/02/2019 0,00 0,00 0,00 19,88 23,07 30,91 13,23 8,66 4,26 

Média Geral 0,00 0,00 0,00 14,79 21,24 30,95 17,41 11,73 3,77 

Fonte: Autoria Própria 

 

O resultado obtido mensalmente da granulometria do sal refinado no mês de fevereiro 

atingiram valores satisfatórios de acordo com suas respectivas aberturas de peneiras, segundo 

os padrões da empresa F. Souto de acordo com a Tabela 13. Os valores diários que não 

atendem o padrão F. Souto são para atender padrões de pedidos de clientes específicos. 

 

 

5.5. Análise de umidade 
 

 

A Tabela 14 mostra os resultados obtidos para a análise da umidade realizada durante 

o mês de fevereiro do corrente ano. 

Tabela 14. Resultado da umidade 

Dia H2O (%) 

01/ fevereiro 0,022 

04/fevereiro 0,028 

05/fevereiro 0,023 

06/fevereiro 0,018 

07/fevereiro 0,021 

08/fevereiro 0,030 

11/fevereiro 0,040 

12/fevereiro 0,066 

13/fevereiro 0,064 

14/fevereiro 0,028 

15/fevereiro 0,048 

18/fevereiro 0,033 

19/fevereiro 0,056 

20/fevereiro 0,043 

21/fevereiro 0,045 

22/fevereiro 0,020 

25/fevereiro 0,047 

26/fevereiro 0,030 

27/fevereiro 0,020 

28/fevereiro 0,025 

Média Mensal 0,035 

Fonte: Autoria própria 
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Os resultados obtidos diariamente da umidade do sal refinado atingiram valores 

inferiores a 0,200%, encontrando-se de acordo com os padrões da empresa F. Souto 

determinados na Tabela 9. 

 

 

5.6. Análise de Resíduos Insolúveis 
 

 

A Tabela 15 mostra os resultados obtidos para a análise de resíduos insolúveis 

realizadas durante o mês de fevereiro do corrente ano. 

 

Tabela 15. Resultado da análise dos Resíduos Insolúveis 

Dia RI (%) 

01/fevereiro 0,028 

04/fevereiro 0,026 

05/fevereiro 0,026 

06/fevereiro 0,027 

07/fevereiro 0,022 

08/fevereiro 0,020 

11/fevereiro 0,024 

12/fevereiro 0,038 

13/fevereiro 0,063 

14/fevereiro 0,028 

15/fevereiro 0,048 

18/fevereiro 0,033 

19/fevereiro 0,053 

20/fevereiro 0,043 

21/fevereiro 0,045 

22/fevereiro 0,020 

25/fevereiro 0,047 

26/fevereiro 0,030 

27/fevereiro 0,020 

28/fevereiro 0,025 

Média Mensal 0,033 

Fonte: Autoria própria 
 

Os resultados obtidos diariamente dos resíduos insolúveis do sal refinado atingiram 

valores inferiores a 0,070%, encontrando-se de acordo com os padrões da empresa F. Souto 

determinados na Tabela 8. 
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6. CONCLUSÕES 

 

  

O estágio supervisionado foi realizado na empresa F. SOUTO INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE SAL S.A., com atuação nos dois laboratórios localizados na Refinaria 

Maranhão situada na cidade de Grosso – RN, e na Refinaria Morro Branca situada na cidade 

de Areia Branca- RN. O convívio e troca de informações com a equipe envolvida foi de uma 

grande importância para adquirir novos conhecimentos e experiência, possibilitando ligação 

entre a prática e teoria adquirida durante o curso de graduação.  

O trabalho diário na empresa proporcionou grande conhecimento profissional através 

do contato com diferentes pessoas, de diferentes ideias e realidades. Com a vivência na 

refinaria é perceptível à necessidade de atuação do engenheiro químico para o 

acompanhamento do processo de beneficiamento, contribuindo na otimização e melhoria do 

processo produtivo, resultando em lucro e expansão das capacidades produtivas da empresa. 

 Após o acompanhamento do processo produtivo do sal refinado na empresa F. Souto, 

foi perceptível que o sal refinado está apto a ser comercializado e ser consumido por humanos 

segundo as análises físico-químicas feitas durante o estágio. Tais análises mostraram uma 

eficiente extração do NaCl, mostrando que o sal refinado está de acordo com os padrões da 

empresa e com ANVISA.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ADOLFO LUTZ. INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Disponível em: 

<http://www.ial.sp.gov.br/> Acesso em 04 de março de 2019. 

 

ANVISA.  Relatório Ano: 2014 - Resultado do monitoramento do teor de iodo no sal para 

consumo humano. Brasília, Dezembro de 2014. 

 

F. SOUTO. F. SOUTO INDÚSTRIA E COMPAINHA. de Sal S.A. Disponível em:< 

http://www.fsouto.com.br/> Acesso em 03 de fevereiro de 2019. 

 

Instituto Adolfo Lutz (São Paulo). Métodos físico-químicos para análise de alimentos 

/coordenadores Odair Zenebon, Neus Sadocco Pascuet e Paulo Tiglea -- São Paulo: Instituto 

Adolfo Lutz, 2008 p. 1020 

 

LA SAL, INSITUTO. INSTITUTO DE LA SAL. Disponível em: 

<https://www.institutodelasal.com/pt/sobre-o-sal/historia-do-sal> Acesso em 14 de janeiro de 

2019. 

 

Machine, Serra Salt. 2005. "Purification and Refining of salt for chemical and human 

consumptions". Serra Salt Engineers. 

 

MENDES, ALEXANDRA MENDES. Produção de Sal. Projeto FEUP Mestrado Integrado 

em Engenharia Química. Porto – Portugal. Outubro de 2012. 

 

 

NO AR, PORTAL. PORTAL NO AR. Disponível em:< http://portalnoar.com.br/assembleia-

aprova-projeto-que-reconhece-importancia-economica-do-sal-no-rn/> Acesso em 13 de março 

de 2019. 

 


