
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

CAMPUS MOSSORÓ 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA - DET 

CENTRO DE ENGENHARIAS - CE  

CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA 

 

 

 

 

GERONILLANE VALENTIM 

 

 

 

 

 

 

ACOMPANHAMENTO E ESTUDO DOS PARÂMETROS DE CONTROLE DE 

QUALIDADE DO PROCESSO DE BENEFICIAMENTO DO SAL MARINHO NA 

EMPRESA REFIMOSAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mossoró/RN 

2019  



 
 

GERONILLANE VALENTIM 

 

 

 

 

 

ACOMPANHAMENTO E ESTUDO DOS PARÂMETROS DE CONTROLE DE 

QUALIDADE DO PROCESSO DE BENEFICIAMENTO DO SAL MARINHO NA 

EMPRESA REFIMOSAL 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 

disciplina Estágio Supervisionado ao curso de 

Engenharia Química da Universidade Federal Rural 

do Semi-Árido – UFERSA, como requisito para 

obtenção do título de Bacharela em Engenharia 

Química. 

 

Orientadora: Prof.ª Dra. Marta Ligia Pereira da 

Silva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mossoró/RN 

2019 

 

 

 



 
 

© Todos os direitos estão reservados a Universidade Federal Rural do Semi-Árido. O conteúdo desta obra é de inteira 
responsabilidade do (a) autor (a), sendo o mesmo, passível de sanções administrativas ou penais, caso sejam infringidas as 
leis que regulamentam a Propriedade Intelectual, respectivamente, Patentes: Lei n° 9.279/1996 e Direitos Autorais: Lei n° 
9.610/1998. O conteúdo desta obra tomar-se-á de domínio público após a data de defesa e homologação da sua respectiva 
ata. A mesma poderá servir de base literária para novas pesquisas, desde que a obra e seu (a) respectivo (a) autor 
(a) sejam devidamente citados e mencionados os seus créditos bibliográficos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O serviço de Geração Automática de Ficha Catalográfica para Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC´s) foi desenvolvido pelo Instituto de Ciências 

Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo (USP) e gentilmente cedido para o Sistema de Bibliotecas 

da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (SISBI-UFERSA), sendo customizado pela Superintendência de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (SUTIC) sob orientação dos bibliotecários da instituição para ser adaptado às necessidades dos alunos dos Cursos de Graduação e 

Programas de Pós-Graduação da Universidade. 

 

 

 
V156a Valentim, Geronillane. 

ACOMPANHAMENTO E ESTUDO DOS PARÂMETROS DE 

CONTROLE DE QUALIDADE DO PROCESSO DE 

BENEFICIAMENTO DO SAL MARINHO NA EMPRESA 

REFIMOSAL / Geronillane Valentim. - 2019. 

57 f. : il. 

 

Orientadora: Marta Lígia Pereira da Silva. 

Monografia (graduação) - Universidade Federal 

Rural do Semi-árido, Curso de Engenharia 

Química, 2019. 

 

1. Processo. 2. Beneficiamento. 3. Refimosal. 

4. Sal. I. Silva, Marta Lígia Pereira da, orient. 

II. Título. 



 
 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A todo aquele que se fez presente. 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, que em momentos difíceis se fez presente em minha vida e me mostrou que os sonhos 

e planos que Ele tem preparado para mim são maiores que imaginei e sua vontade é boa, perfeita 

e agradável. Obrigada meu Pai! 

 

Aos meus pais, Maria Rita Valentim e Geraldo Valentim, por todo incentivo e orações. Todo o 

esforço de vocês vai valer a pena. Vocês são um exemplo de força, determinação e coragem, 

amo muito vocês.  

 

Aos meus irmãos e irmãs que nunca mediram esforços para me ajudar, vocês foram essenciais 

durante essa trajetória. Amo vocês. 

 

Ao meu namorado Ytalo pela companhia. Deus sabia o quanto eu ia precisar de alguém como 

você ao meu lado. Você soube “tá” presente em todos os momentos, dividindo comigo tristezas 

e alegrias, desespero e calmaria. Obrigada por ser quem é. Amo tu.  

 

Ao grupo lindo que a engenharia me deu, o “Grupo secreto”, formado por Júlia, Isnara, Thaiane, 

Cíntia e Rayanne, vocês não imaginam o quanto são especiais pra mim e essa caminhada não 

seria tão mais leve e divertida se não fosse esse grupinho. Adoraria continuar com vocês em 

mais períodos, mas não quero. Obrigada por tudo amigas.  

 

Ao grupo “Casa das Winx”, composto por Sâmula, Ingridy, Cintía e Ana Paula, que durante 

toda a graduação se mostraram verdadeiras irmãs. Momentos divertidos ao lado de vocês não 

faltaram. Sou grata a Deus pela vida de cada uma. Juntas somos invencíveis, amo vocês. 

 

A minha queridíssima amiga e irmã, Sâmula, que em toda a graduação foi um porto seguro pra 

mim e que mesmo estando há dois períodos “distante”, sempre esteve presente, me 

aconselhando e sendo um exemplo de pessoa e serva de Deus. Amo você migles! 

 

A amiga mais aleatória do mundo e parceira de estágio, Júlia. Obrigada por tudo e por tanto, 

pelos momentos compartilhados e vivenciados nesse período. Te vejo como uma pessoa muito 

dedicada e de um coração enorme, construímos uma amizade forte e se Deus quiser muito 

duradoura. Você é show amiga.  

 



 
 

A mais nova amiga e futura engenheira química, Dayana, um doce de menina e com o coração 

que não cabe no peito. Me deixou “morar” em sua casa e sempre foi muito acolhedora. Obrigada 

Day, muito sucesso na engenharia. 

 

A minha querida orientadora Marta Ligia que tanto contribuiu nesse relatório. Obrigada por 

toda disponibilidade e contribuições dadas.  

 

A Professora Geraldine, que foi a primeira professora da engenharia a me dar oportunidade na 

pesquisa. Você contribuiu muito no meu desenvolvimento dentro da universidade. 

 

A meu supervisor “Seu Françueldo”, por todo ensinamento passado durante o estágio, 

ensinamentos esses que vou levar pro resto da vida. És uma pessoa muito abençoada, sua 

tranquilidade e compromisso com o trabalho te faz ser quem é. Obrigada por tudo. 

 

A Rejanne, que junto a “Seu Françueldo” me passou muitos conhecimentos. Os dias no 

laboratório não seriam os mesmos sem você lindinha. Você tem muito potencial pra crescer 

dentro da empresa. 

 

A todos os professores da Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA) que 

colaboraram com minha formação acadêmica.  

 

As professora Kalyanne Keyly e Cláudia Alves pela disponibilidade de fazerem parte da minha 

banca examinadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

” Eu não posso, Senhor, ver o Teu propósito, 

mas tudo vai bem quando feito por ti.” 

      Charles Spurgeon 



 
 
 

RESUMO 

Para a produção do sal são necessárias algumas etapas de processamento antes de chegar ao 

beneficiamento. Inicialmente, há a produção dos cristais de sal por meio da evaporação até um 

teor ideal de densidade da água salgada. Em seguida tem-se a cristalização da salmoura com a 

elevação da densidade da mesma até a precipitação de cristais de cloreto de sódio. Por fim tem-

se a colheita e lavagem do sal depositado. O processo de beneficiamento é realizado de acordo 

com as necessidades dos clientes, em que o produto destinado ao consumo humano será 

submetido ao processo de moagem, ou refino e terá adição de iodo e ferrocianeto de sódio, para 

assim ser embalado e distribuído para a comercialização. É nessa etapa de beneficiamento que 

a Empresa REFIMOSAL Refinação e Moagem Santa Helena atua, havendo um controle de 

qualidade do produto final que é extremamente importante no processo, garantindo que o 

produto fabricado está dentro das especificações a que se dirige. Diante disso, as atividades 

desenvolvidas durante o estágio concentraram-se no laboratório de controle de qualidade na 

área de beneficiamento da empresa, na realização das análises necessárias para averiguar se o 

produto final atende as especificações da legislação vigente. 

Palavras Chave: Processo. Beneficiamento. Refimosal. Sal. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Historicamente o cloreto de sódio (NaCl), mais conhecido como sal, estaria diretamente 

ligado à etimologia da palavra salário, descendente do latim salarium argentum, que significa 

“pagamento em sal”. Além disso, o sal servia como um importante e imprescindível 

conservante alimentar, servia também para lavar, tingir e amaciar o couro (MENDES et al., 

2012). 

A aparição do uso do sal pelo homem remonta há cinco mil anos. Ele já era usado na 

Babilônia, no Egito, na China e em civilizações pré-colombianas. Devido à sua escassez e 

importância, o sal chegou a ter o valor similar ao ouro, e foi causa de guerras e disputas. 

Importância tanta que as primeiras estradas construídas tinham como objetivo transportar o sal. 

Hoje, pelos avanços da tecnologia e à produção em larga escala, o sal está ao alcance de 

todos (SUBSTITUIÇÃO DE SÓDIO NOS ALIMENTOS, 2013).  

No Brasil, o sal já era disputado desde os tempos da Coroa. Como Portugal possuía 

salinas, começou a exportar seu sal para as colônias e proibiu a extração local e a exploração 

das salinas naturais. A partir de 1808, quando D. João VI, ameaçado por Napoleão, transferiu 

para o Rio de Janeiro a sede do império português, a extração e o comércio de sal foram 

permitidos dentro do reino, mas perdurava, ainda, a importação. As primeiras salinas artificiais 

começaram a funcionar no Brasil depois da independência (SUBSTITUIÇÃO DE SÓDIO NOS 

ALIMENTOS, 2013). 

O Brasil possui duas grandes áreas que possibilita a exploração do sal marinho. A 

primeira compreende o litoral nordestino, desde o Rio Grande do Norte até o Maranhão. A 

segunda, na região Sudeste, abrange Araruama e Cabo Frio, Rio de Janeiro, com claras 

desvantagens naturais em comparação à primeira (NOGUEIRA et al., 2013).  

O Rio Grande do Norte, devido à localização geográfica, ocupa um lugar que lhe permite 

uma grande projeção para o Atlântico (a maior dentre os estados brasileiros) e devido às 

condições climáticas é responsável pela produção de mais de 95% do sal brasileiro. O estado 

produz por ano por volta de 5,5 milhões de toneladas de sal marinho, no qual 8% produzido na 

região de Galinhos e os outros 92% está dividido entre Macau e a região de Mossoró, Areia 

Branca e Grossos. 

Uma das empresas que se destaca no ramo salineiro no semiárido é a REFIMOSAL 

(Refinação e Moagem de Sal Santa Helena Ltda), localizada em Mossoró∕RN, que atua no 
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beneficiamento, embalagem e acondicionamento do sal com produtos que atendem as 

necessidades do mercado de ração animal, da indústria têxtil, do setor agrícola e alimentício e 

da indústria química e farmacêutica. Os produtos são produzidos por tecnologias pioneiras no 

ramo salineiro e passam pelo controle de qualidade. 

Diante disso, o presente trabalho buscou descrever o processo de beneficiamento do sal 

marinho e o estudo dos parâmetros físico-químicos necessários para a determinação da 

qualidade do produto final na Empresa Refimosal. 
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2 OBJETIVOS  

 

Nessa seção estão descritos os objetivos gerais e os específicos traçados para o presente 

trabalho. 

 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

 O presente trabalho possui como objetivo geral observar e fazer parte, quando possível, 

das etapas que constituem as análises dos parâmetros físico-químicos fundamentais na 

determinação da qualidade do produto final da indústria salineira REFIMOSAL. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analisar as características do produto final (Análise do teor de umidade, teor de iodo, 

dureza, determinação do teor de sulfato, NaCl (BS)/(BU), cálcio, magnésio, pH e 

resíduos insolúveis); 

 Acompanhar os procedimentos de segurança e fardamento dos trabalhadores; 

 Elaborar um controle de estoque para o laboratório e almoxarifado; 

 Propor, se possível, intervenções que venham contribuir com melhorias para o processo 

de produção do sal. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 O SAL 

 

A química caracteriza o sal como todo produto resultante da reação entre um ácido e 

uma base, e quando dissolvidos em água liberam um cátion diferente do H+ e um ânion diferente 

do OH-. Quando se trata do sal que consumimos, o cloreto de sódio (NaCl), ele é produto da 

reação entre ácido clorídrico e o hidróxido de sódio. Todo o sal comercializado é extraído de 

fontes naturais e, por causa das diferentes condições de formações da reserva de sal, essas 

contém outros minerais em sua constituição (ECYCLE, 2019). 

A composição do sal de NaCl é cerca de 40% de sódio (Na) e 60% de cloro (Cl). 

Encontra-se sob a forma de cristais brancos, com granulação uniforme, inodoro e com sabor 

salino próprio. É uma substância importante para o corpo humano, se consumido de forma 

correta e em quantidade equilibrada, de modo a manter a pressão sanguínea e o volume de 

sangue no organismo, entre outras funções (MENDES et al., 2012). 

De acordo (MEDEIROS JÚNIOR, 2011), o cloreto de sódio é um dos elementos mais 

presentes na natureza e é uma das cinco matérias-primas básicas que condicionam direta ou 

indiretamente quase toda a indústria química moderna. Além de estar presente nos oceanos, 

com 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. Essa reserva tem uma 

característica única, que é o fato de ser reabastecida, constantemente, pelos rios que transportam 

para o mar mais mineral, por dia, do que o homem consegue retirar a cada ano. 

 

3.2 APLICAÇÕES DO SAL  

 

Segundo a indústria Salineira NORSAL (acesso em 30/07/2019), o sal é o mineral não 

energético mais produzido e empregado pelo homem depois do minério de ferro e oferece mais 

de 14.000 aplicações de diversas maneiras, a maior parte 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. 



18 
 
 

 

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2014), o sal 

utilizado no consumo humano está relacionado ao cloreto de sódio cristalizado extraído de 

fontes naturais, adicionado obrigatoriamente de iodo. Tal produto deve apresentar-se sob a 

forma de cristais brancos, com granulação uniforme, inodoros e ter sabor salino-salgado 

próprio. Além do mais, não pode apresentar nenhuma sujeira, microrganismos patogênicos ou 

outro tipo de impurezas. Ao sal, podem ainda ser adicionados aditivos, como minerais 

(antiumectante), desde que nos limites estabelecidos pela legislação. 

A maior parte dos alimentos contêm sal, esse, desempenha importante papel em termos 

de propriedades funcionais e sensoriais. Na indústria alimentícia, ele é utilizado para uma 

grande variedade de funções técnicas, sendo fundamental para ressaltar e aumentar de forma 

natural o sabor dos alimentos. Além dessa qualidade organoléptica que o fez universalmente 

popular, o sal tem muitas outras propriedades, como sua capacidade como conservador e 

preservador dos alimentos, como por exemplo carnes, impedindo o crescimento de bactérias 

(SUBSTITUIÇÃO DE SÓDIO NOS ALIMENTOS, 2013). 

Nos processos alimentícios, o sal atua como aglutinante de outros ingredientes, bem 

como, funciona como substância que permite controlar os processos de fermentação de 

determinados alimentos. É utilizado para dar textura aos alimentos para que se tornem mais 

agradáveis ao tato e visualmente mais atrativos e apetitosos através da potencialidade da cor de 

muitos alimentos, além disso, é um agente usado para desidratar e amolecer muitas matérias-

primas da alimentação. Os seus usos mais comuns, quer para a indústria da alimentação, quer 

no dia a dia doméstico, estão relacionados com carnes, panificação, produtos lácteos e 

conservas (SUBSTITUIÇÃO DE SÓDIO NOS ALIMENTOS, 2013) 

Nas indústrias de cereais e farinhas de trigo e arroz empregam o sal como corretor do 

sabor. Por sua vez, o sal se torna um ingrediente fundamental na elaboração do pão para 

controlar o grau de fermentação da massa. Além do mais, torna mais saboroso e apreciável ao 

paladar este alimento universal, tão importante na dieta. Na elaboração de produtos lácteos 

básicos na dieta, como queijo, margarina, manteiga ou cremes, o sal é utilizado para controlar 

a fermentação e para melhorar a cor, a textura e o sabor destes (SUBSTITUIÇÃO DE SÓDIO 

NOS ALIMENTOS, 2013). 

Nos setores de conservas, salmouras e salgas, utiliza-se este ingrediente para garantir a 

conservação natural e a segurança alimentar dos seus preparados. O característico sabor que o 

sal confere a estes produtos é também uma das qualidades mais apreciadas pelos consumidores. 

http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/6b1346804f67ec20a093f59a71dcc661/RDC+23+2013.pdf?MOD=AJPERES
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O sal também é utilizado como ingrediente na produção de rações para todos os tipos de animais 

(SUBSTITUIÇÃO DE SÓDIO NOS ALIMENTOS, 2013). 

Á seguir, na Tabela 1, estão presentes algumas propriedades do Cloreto de sódio (NaCl). 

 

Tabela 1. Propriedades do NaCl 

Massa Molar 58,443 g/mol 

Densidade 2,165 g/cm³ 

Ponto de Ebulição 1462 °C 

Ponto de fusão 801 °C 

Solubilidade 35,9 g/100 mL de água (25 °C) 

Estrutura Cristalina Cúbica 

FONTE: Adaptado do Norsal (2019) 

 

3.3 TIPOS DE SAL 

 

O sal pode ser classificado conforme a sua composição e processamento em: comum e 

refinado e conforme características dos grãos em: grosso, peneirado, triturado e moído. Cada 

um com suas especificações determinadas pela legislação (BRASIL, 1975). 

E ainda existem diversas variedades de sal disponíveis, porém todas elas se enquadram 

em quatro tipos fundamentais: sal marinho, sal de cozinha, sal kosher e sal de rocha. Os 

primeiros três tipos são sais para fins alimentícios (SUBSTITUIÇÃO DE SÓDIO NOS 

ALIMENTOS, 2013) 

 

3.3.1 Sal marinho 

Devido sua forma de colhimento, o sal marinho é geralmente mais caro que o sal de 

cozinha. O “fleur de sel” (“flor de sal”, em francês), por exemplo, é raspado manualmente da 

superfície de lagos de evaporação. Alguns sais marinhos não são tão processados quanto o sal 

de cozinha, ficando com microminerais que normalmente são removidos durante o processo de 

refinação. O sal marinho pode ser grosso, fino ou em flocos. Nas cores branco, rosa, preto, cinza 

ou de uma combinação delas, dependendo de onde vem e dos minerais contidos nele. Alguns 
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amantes da culinária dizem que quantidades mais altas de microminerais podem deixar os sais 

marinhos com um sabor e natural. Outros dizem que o sabor não muda, mas que as cores e 

texturas deixam os pratos com uma aparência melhor. No geral, os sais marinhos não são usados 

durante a preparação, mas para finalizar um prato (ADITIVOS & INGREDIENTES, 2019). 

 

3.3.2 Sal de cozinha∕Sal refinado  

O sal de cozinha deve ser, obrigatoriamente, iodado. O iodo foi incluído ao sal pela 

primeira vez por volta de 1920 para eliminar uma epidemia de hipertireoidismo, que é um 

crescimento da glândula tireoide causado por irregularidades hormonais na ausência de iodo. O 

sal de cozinha é o mais utilizado. Ele é processado para remover impurezas e o mesmo é 

adicionado de aditivos, tais como iodato de potássio (nutriente micromineral) e antiumectante 

INS – 535 ferrocianeto de sódio, ambos tendo o limite de adição junto ao produto controlados 

pela ANVISA. Por ter uma textura fina, o sal de cozinha é fácil de medir e se mistura de maneira 

homogênea (ADITIVOS & INGREDIENTES, 2019). 

Esse sal possui como subprodutos os sais granulado e micronizado. 

 

3.3.3 Sal kosher 

O sal kosher é utilizado para o preparo de carnes kosher, já que remove o sangue 

rapidamente. Vários chefes de cozinha preferem usar este sal, pois sua textura grossa facilita na 

hora de usá-lo e salpicá-lo sobre a comida durante ou depois do preparo. Porém, ele não dissolve 

rapidamente como o sal de cozinha. Por ser um sal não iodado alguns afirmam que isso o faz 

ser melhor para cozinhar: o iodo deixa o sal de cozinha com um leve gosto de metal (ADITIVOS 

& INGREDIENTES, 2019) 

 

3.3.4 Sal de rocha 

O sal de rocha é um sal grosso não refinado que normalmente possui impurezas não 

comestíveis. Mas ele tem um uso na culinária, como em fabricação de sorvetes caseiros que 

costumam orientar que o sal de rocha deve ser espalhado sobre o gelo ao redor do cilindro com 

a mistura de sorvete. O sal faz com que o gelo derreta mais rápido e a mistura de sal e água 

resultante congela a uma temperatura mais baixa do que se o gelo estivesse sozinho, fazendo 
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com que o sorvete congele mais rápido. Esse sal também é espalhado sobre estradas e calçadas 

congeladas para derreter o gelo (ADITIVOS & INGREDIENTES, 2019). 

 

3.3.5 Sal de Churrasco ou Sal Peneirado 

O sal de churrasco é obtido pela evaporação da água do mar, é um sal grosso submetido 

a uma operação de peneiramento, contudo a sua composição granulométrica depende das 

exigências do seu uso (SOUTO, 2018). 

 

3.3.6 Sal Moído 

O sal moído é um sal grosso que passa por um moinho, apresentando composição 

química e granulométrica conforme a exigência do cliente, como também atende as normas e 

leis vigentes do país. Dos produtos gerados pela indústria de moagem e refino é o de menor 

valor agregado. O produto classificado como moído extrafino é ofertado ao setor alimentício e 

agropecuário (SOUTO, 2018). 

3.4 ADITIVOS 

 

São acrescentados ao sal, durante sua produção, basicamente dois aditivos: o iodato de 

potássio e antiumectante, desde que nos limites estabelecidos pela legislação. A seguir estão 

descritos as funções desses aditivos no sal e no organismo humano. 

 

3.4.1 Iodato de potássio 

O iodo é um micronutriente fundamental para o homem e outros animais. Há apenas 

uma única função conhecida do iodo no organismo humano: ele é utilizado na síntese dos 

seguintes hormônios tireoidianos: a triiodotironina (T4) e a tiroxina (T3). Tendo estes 

hormônios dois importantes papéis: atuam no crescimento físico e neurológico e na manutenção 

do fluxo normal de energia. A deficiência de iodo pode causar cretinismo em crianças (retardo 

mental grave e irreversível), surdo-mudez, anomalias congênitas e bócio (hipertrofia da 

glândula tireoide) (ANVISA, 2014). 

A parcela de iodo que necessitamos em toda nossa vida é correspondente a uma colher 

de chá, mas como o iodo não pode ser armazenado pelo nosso organismo, ele deve ser ofertado 
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em pequenas quantidades e de forma continuada. Sendo por meio do sal o suprimento da 

carência nutricional de iodo (ANVISA, 2014). 

A introdução de iodo no sal é feita por meio do iodato de potássio, conhecido como 

KIO3, que é um oxidante que pode ser quimicamente criado ao se reagir ácido iódico com uma 

base contendo potássio. Ele geralmente é encontrado na forma de pó cristalino branco e sem 

cheiro. Em seu estado puro, o iodato de potássio pode ser prejudicial para seres humanos se 

inalado, engolido ou se entrar em contato com a pele, apesar disso ele é comumente utilizado 

na preparação da versão iodada do sal de cozinha comum. Cerca de 76,5% do iodato de potássio 

é iodo, portanto, ele é borrifado sobre o sal para iodá-lo, sendo que para isso são necessários 

apenas 60 mg de iodato de potássio para iodar uma tonelada de sal (PINO et al.,2015). 

 

3.4.2 Antiumectante 

Outro aditivo que é utilizado no sal é o antiumectante. Uma substância que reduz a 

capacidade higroscópica dos alimentos Os chamados higroscópicos são aqueles materiais que 

retêm uma quantidade maior de água enquanto a quantidade de umidade aumenta. Esse tipo de 

substância impede que haja o agrupamento de partículas quando ocorre o contato com a água. 

Em outras palavras, o papel dele nas comidas é impedir que os alimentos secos fiquem 

umedecidos. Ele também é importante para evitar a absorção da umidade (LEITE, 2018). 

Alguns exemplos de antiumectantes que podem ser adicionados ao sal estão na Tabela 

2, a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Antiumectante 

Classe Aditivo Código Limite de 

emprego em 

g∕100g 

Antiumectante Carbonato de cálcio AU-I 2,5 
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Carbonato de magnésio 

Fosfato tricálcio 

Citrato de ferro amoniacal 

Silicato de cálcio 

Ferrocianeto de sódio 

Alumínio silicato de sódio 

Dióxido de silício 

AU-II 

AU-III 

AU-IV 

AU-V 

AU-VI 

AU-VII 

AU-VIII 

2,5 

2,5 

0,002 

1,0 

0,0005 

1,0 

1,0 

FONTE: Adaptado DECRETO (1975) 

 

3.5 CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO 

 

A produção de sal divide-se basicamente em dois métodos: a forma tradicional – uso de 

salinas – e a forma industrial. Esta última consiste em cristalizar os sais dissolvidos na água do 

mar através de evaporadores industriais. Porém, tem-se a exploração mineira que também 

desempenha um papel importante na produção de sal, este sal encontra-se sob a forma de halite 

ou sal-gema debaixo da superfície terrestre (MENDES et al., 2012). 

O sal tradicional é superior ao sal industrial em muitos fatores, como no sabor e nos 

nutrientes contidos. E por se tratar de um processo natural, a produção sofre influência do clima 

e é planejada levando em consideração as estações de seca e de chuvas. Assim, o bombeamento, 

concentração e cristalização da água do mar começam em junho∕julho que é início da estação 

seca. A colheita e a lavagem do sal cristalizado acontecem entre agosto e fevereiro. No período 

de chuvas da região salineira, de março a maio, o processo é interrompido. Nesse tempo a 

produção passa por um momento de manutenção e preparo da nova safra (NORSAL, 2019). 

A extração do sal marinho envolve as etapas de captação da água do mar, evaporação, 

cristalização de NaCl, lavagem do sal e estocagem. As etapas de produção estão descritas à 

seguir. 

 

3.5.1 Capitação, evaporação e cristalização 

 

A água do mar é introduzida nas salinas através de um sistema de bombeamento pela 

elevação das marés para a área de evaporação subdividida em áreas menores, chamadas de 

evaporadores (Figura 1), que são grandes tanques que correspondem a 80% da área total de 
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uma salina. A água é captada com teor de salinidade variando entre 3,4º a 4,5º Baomé 

(ALBUQUERQUE, 2009). 

 

Figura 1. Evaporadores 

 

FONTE: SOUTO (2018) 

  

A água será evaporada naturalmente pelo sol e vento com o objetivo de fazer com que 

a água captada atinja a concentração dos sais até que a salmoura esteja saturada de cloreto de 

sódio. A circulação da salmoura na área de evaporação é feita pela gravidade e por estações de 

bombeamento conjugadas. À medida que a salmoura percorre essa área, aumenta a 

concentração devido a evaporação da água. A evaporação média é de 8 milímetros por dia 

(ALBUQUERQUE, 2009). 

 A salmoura continua a se concentrar até atingir o limite de saturação, densidade de 25 a 

26 °Be (255 – 268 g/L de NaCl), e fica pronta para ser transferida para a área de cristalização, 

subdividida em vários cristalizadores (Figura 2) (ALBUQUERQUE, 2009). 

Figura 2. Cristalizadores 
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 Aqui observa-se a cristalização da salmoura que já está saturada de cloreto de sódio, 

apresentando lâminas de água abaixo de 50 cm e há a sedimentação do sal na parte inferior do 

cristalizador. Após a cristalização, parte da salmoura saturada será drenada de volta para o mar 

para evitar a precipitação de outros sais indesejáveis e outra parte será usada para a lavagem do 

sal cristalizado retirando impurezas. (REFIMOSAL, 2019) 

 A água residual da salina jogada de volta no mar é chamada de água-mãe, contendo 

teores significativos de íons, tais como, sódio (Na), potássio (K), cloreto, sulfato e, 

principalmente, magnésio (ALBUQUERQUE, 2009). 

 

 

 

3.5.2 Colheita e lavagem 

 

Logo após o processo de cristalização, o sal é colhido por máquinas colhedeiras que 

removem o sal através de suporte de motoniveladoras para escarificação e nivelamento da laje. 

O sal, ainda, passa por um sistema de lavagem para promover a limpeza do mesmo. O transporte 

FONTE: www.salinasoledade.com.br 
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para o lavador é feito por tratores agrícolas e caçambas que se deslocam em fluxo contínuo do 

cristalizador para o lavador (CAVALCANTE, 2014). 

A primeira colheita de sal é chamada de flor de sal. A formação do seu aspecto de 

pequenos flocos e a sua finura é explicada pelo fato dos cristais desta estarem no início do seu 

processo. Estes cristais podem ser considerados as sementes dos outros cristais mais grossos 

que se encontram na parte mais inferior das salinas (MENDES et al., 2012). 

Devido ao seu sabor delicioso e paladar muito intenso, a Flor de sal, é ideal para 

culinária. Graças às impurezas que possui, deixa o sabor dos alimentos acentuado e destina-se 

sobretudo ao tempero de alimentos já confeccionados, tais como carnes e peixes grelhados, 

legumes cozidos e saladas, uma vez que se dissolve facilmente (MENDES et al., 2012). 

O sal bruto é lavado ainda na salina e muitas vezes há uma segunda lavagem para 

garantir uma melhor qualidade do produto final como mostram as Figuras 3A e 3B. Esse sistema 

que ocorre em transporte hidráulico, se mostra eficiente já que promove uma grande turbulência 

no fluxo do sal e salmoura, garantindo uma lavagem eficaz e reduzindo a níveis quase 

imensuráveis os teores de impurezas insolúveis e sais indesejáveis (CAVALCANTE, 2014). 

 

 

 

 

Depois de lavado, o sal é empilhado ao ar livre em que passará por secagem natural para 

perder umidade e melhorar sua qualidade química em virtude da diminuição dos teores de cálcio 

e magnésio ainda presentes, mostrado na Figura 4. A esse processo dá-se o nome de 

cura (CAVALCANTE, 2014). 

 

(A) Primeira lavagem; (B) Segunda lavagem 

FONTE: Souto (2018) 

Figura 3. Lavagem 

(A) (B) 



27 
 
 

 

Figura 4. Sal empilhado 

 

              FONTE: SOUTO (2018) 

 

Quando o sal atinge a umidade apropriada para venda, pode então ser retirado das pilhas 

e levado até as unidades de beneficiamento ou para comercialização do produto in natura 

(REFIMOSAL, 2019) 

 

3.5.3 Beneficiamento 

 

O sal grosso a granel (in natura) enviado as unidades de beneficiamento passará por 

processos de secagem, moagem e refino de modo a satisfazer as demandas do mercado 

referentes a granulometria e outros parâmetros importantes como umidade e adição de aditivos 

específicos para cada fim (NOGUEIRA et al., 2013).  

A primeira operação unitária que o sal passa é a moagem, com o objetivo de reduzir sua 

granulometria, no qual, é descarregado num funil de alimentação e transportado através de pá 

mecânica, de onde sobe por um elevador de canecas até o moinho para o processo de moagem 

(REFIMOSAL, 2019), mostrado na Figura 5.  
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Figura 5. Moinho 

 

         FONTE: SOUTO (2018) 

 

Após a moagem, o sal procedente do moinho é composto de 20% de pó (micronizado), 

10% de granulado e 70% de refinado, e ainda possui umidade por volta de 2 a 3% de água, 

sendo assim, levado para secagem. A secagem do sal é feita através de secadores com leito 

fluidizado (Figura 6A) que trabalha com ar quente oriundo de uma fornalha (Figura 6B) 

abastecida a GNI (Gás Natural Industrial) com temperatura de aproximadamente 300 ºC que 

faz com que o valor da umidade chegue a cerca de 0,1% e possibilite a torra do sal. 
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Essa fornalha possui inicialmente uma pressão de 15 Kgf∕cm² sendo importante o uso 

de válvulas de estrangulamento para a redução da pressão para 2,7 Kgf∕cm². 

Na parte final do secador, que corresponde a 40% dele, funciona com um ar mais ameno 

vindo de um ventilador. Por meio da troca térmica por convecção forçada, o sal sai do secador 

com temperatura em torno de 60ºC. Esse choque térmico produz alguns aglomerados de sal 

(Figura 7), que são enviados do secador para remoagem. 

Figura 7. Aglomerados de sal 

 

Figura 6. Secador de leito fluidizado e Fornalha 

FONTE: Autoria Própria (2019) 

 

FONTE: Autoria Própria (2019) 

(A) 
(B) 
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Os diferentes tipos de sal são separados através de peneiras, no caso do refinado, 

granulado e grosso (churrasco) e por exaustão, o micronizado. Quando o sal sai do secador cai 

em uma peneira vibratória de tela nº 20 com abertura de 0,84 mm (Figura 8). A porção que 

passa da peneira é o sal refinado e o que fica retido passará novamente pelo processo 

diminuindo assim a perca de produto. 

 

Figura 8. Peneira vibratória 

 

            FONTE: Autoria própria (2019) 

 

Após esse processo e antes de ser embalado, a depender da finalidade do produto ainda 

pode receber, através de borrifadas, a adição de aditivos como: iodo e ferrocianeto de sódio. 

Essa adição é controlada por rotâmetro (flowmeter) e por análises realizadas no laboratório da 

empresa. 

De forma a atender as especificações de granulometria, o pó ainda contido no sal 

refinado (proveniente da etapa da moagem) é retirado após passar pelas mangueiras das 

empacotadeiras sendo sugado através de exaustão. O pó mais úmido é reutilizado e vendido 

como sal micronizado e o mais leve sai na chaminé. Dependendo da granulometria o sal segue 

para empacotadeiras diferentes, sendo enfardado e despachado para seu destino final.  

As Figuras 9A, 9B e 9C demonstram as empacotadoras de sal de mesa, churrasco e 

industrial, respectivamente. 
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(A)Empacotadeira de sal de mesa; (B) Empacotadeira de sal de churrasco; (C) Empacotadeira 

de sal industrial. 

 

 

(A) 

(B) 

 (C) 

Figura 9. Empacotadeiras de sal 

FONTE: Autoria Própria (2019) 
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Todo o sal produzido passa por um controle de qualidade, realizado por um laboratório 

preparado, de modo a atender todas as análises químicas e físicas necessárias ao monitoramento 

do processo garantindo que o produto final esteja dentro de todas as especificações. 

 

4 A EMPRESA 

 

A empresa sede do estágio foi a REFIMOSAL - Refinação e Moagem de Sal Santa 

Helena LTDA que é uma das grandes empresas e referência no ramo salineiro do semiárido do 

Rio Grande do Norte. Foi fundada em 1977 por Severino Praxedes Sobrinho, e com 42 anos de 

história está em constante modernização e se preocupa com a qualidade dos seus produtos. 

Possui atividade de beneficiamento de sal para consumo humano, industrial e animal, 

comercializando mais de 180.000 toneladas de sal marinho por ano, trabalha também na 

embalagem e acondicionamento do sal. A empresa destaca-se pelo atendimento às necessidades 

do mercado com um produto de maior padrão de qualidade, produzido por tecnologias pioneiras 

no ramo salineiro. 

A maior parte da matéria prima utilizada é produzida nas salinas Santa Clara, São 

Camilo, Maranhão e Camurupim localizadas, as três primeiras, em Grossos-RN e a última em 

Guamaré-RN.  

Atualmente, possui uma linha variada de Sal para atender as necessidades dos clientes 

e possui um processo produtivo bem definido e organizado, desde a colheita do Sal “in natura” 

até o empacotamento, se mostrando totalmente automatizado e sem contato manual. A empresa 

também dispõe de laboratório próprio para um controle rigoroso na qualidade do Sal. Além 

disso, a empresa substituiu totalmente a estrutura de máquinas, equipamentos e alvenaria 

antigos por uma refinaria moderna com sistema de secagem a leito fluidizado que minimizou o 

impacto ambiental. 

Uma de suas principais diretrizes é o compromisso com a qualidade, investindo cada 

vez mais para proporcionar um produto que atenda os mais rigorosos padrões de qualidade. A 

REFIMOSAL é pioneira na implantação de programas de qualidade como 5s e Boas Práticas de 

Fabricação de Alimentos (BPF) além de ser a primeira empresa salineira do Rio Grande do 

Norte e do Brasil certificada no Sistema APPCC – Análise de Perigos e Pontos Críticos de 

Controle na Empresa.  
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O APPCC é fundamental por proporcionar a garantia da produção com eliminação de 

riscos físicos, químicos e biológicos, além da melhoria da qualidade dos produtos, maior 

satisfação dos seus clientes internos e externos. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PRODUTOS 

 

A Empresa possui uma gama de produtos, produz e comercializa várias marcas 

próprias de sal, entre as principais, que já estão consolidadas em todo país, estão o Sal 

Marfim®, Sal Pluma®, Sal Mimosal®, Sal Têxtil® e Sal DuRebanho®, além de terceirizar 

grandes marcas nacionais, como Sal Globo® e Zaeli®. Na Tabela 3 estão os produtos da 

empresa, suas principais características e a que se destina. No Anexo se encontram um 

fluxograma da produção do sal bem como das especificações dos produtos. 

 

Tabela 3. Produtos produzidos pela REFIMOSAL 

 

Sal Refinado, Iodato de Potássio e 

Ferrocianeto de Sódio. NÃO CONTEM 

GLUTEN. 

1 kg 

Consumo humano, 

mesa, cozinha. 

 

 

 

 

 

Sal Grosso Peneirado, Iodato de Potássio e 

Ferrocianeto de Sódio. 

NÃO CONTEM GLUTEN. 

1 kg 

Sal para churrasco. 

 

 

 

 

 

Sal Refinado Iodado. 

1 e 25 kg 

Consumo humano, 

mesa, cozinha  

(1kg). 

Industria de alimentos 

(25kg). 

 

 

 

 

Sal Refinado e Ferrocianeto de Sódio. 

25 kg 

Industria de alimento e 

química. 
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Sal Granulado e Ferrocianeto de Sódio. 

25 kg 
Consumo animal. 

 

 

 

 

 

Sal Moído, Iodato de Potássio e Ferrocianeto 

de Sódio. CONTÉM GLÚTEN. 

1 kg 

Consumo humano, 

mesa, cozinha. 

 

 

 

 

 

Sal Moído e Ferrocianeto de Sódio. 

NÃO CONTÉM GLÚTEM. 

15, 25, 50 e 1000 kg 

Consumo animal, 

Indústria de alimentos. 

 

 

 

 

 

Sal Refinado e Ferrocianeto de Sódio. 

25 kg 

Indústria têxtil e 

química. 

 

 

 

 

 

Sal Moído Triturado. 

25 e 50 kg 
Consumo animal. 

 

 

 

 

 

Sal Moído e Ferrocianeto de Sódio. 15, 25, 50 e 

1000 kg 

Consumo animal, 

Indústria de alimentos. 
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5 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

As atividades que foram desenvolvidas ao longo do estágio se deram no laboratório de 

controle de qualidade da empresa REFIMOSAL. Os produtos destinados ao consumo humano 

passam por uma série de análises de modo a atender todas as análises químicas e físicas 

necessárias ao monitoramento do processo garantindo que o produto final esteja dentro de todas 

as especificações. Esse controle de qualidade é de grande importância para saber se o sal 

comercializado segue as normatizações da ANVISA, que estabelece os níveis permitidos dos 

aditivos utilizados no processo de fabricação, sem que afetem a saúde humana ou animal. 

Essas análises além de estabelecer seu principal componente, o NaCl (BS)/(BU), inclui 

a determinação de umidade, cálcio, magnésio, sulfato e resíduos insolúveis. Estão apresentadas, 

a seguir as análises químicas e físicas do sal da REFIMOSAL. 

Nos tópicos seguintes, junto ao procedimento, estão contidos os resultados das análises 

de uma amostra de sal.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sal Refinado, Iodato de Potássio e 

Ferrocianeto de Sódio. NÃO CONTÉM 

GLÚTEM. 

1 kg 

Consumo humano, mesa 

e cozinha. 

 

 

 

 

 

 

Sal Refinado, Iodato de Potássio e 

Ferrocianeto de Sódio. NÃO CONTÉM 

GLÚTEM. 

1 kg 

Consumo humano, mesa 

e cozinha. 

FONTE: Autoria Própria (2019) 
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5.1 ANÁLISES QUÍMICAS 

 

5.1.1 Iodo (KIO3) 

A adição de iodo ao sal dá-se através de uma solução de iodato de potássio a 5%. O teste 

de iodo é realizado de acordo com as seguintes etapas: 

1. Pesa-se 10 g da amostra e transfere para um erlenmeyer de 500 mL; 

2. Coloca-se 200 mL de água e dilui o sal sob agitação; 

3. Acrescenta-se 5 mL da solução de Ácido Sulfúrico 1 M, 1 mL da solução de Iodeto de 

Potássio a 10 % e 2 mL da solução de Amido a 1%; 

4. Titula-se com Tiossulfato de Sódio a 0,005 M sob agitação até atingir o ponto de viragem 

(passa de roxo para transparente); 

5. Anota-se o volume gasto na titulação (𝑉𝑇𝑖 ).  

As Figuras 10A e 10B mostram a marcha analítica da determinação do iodo.  

 

 

(A) Adição de Iodeto de Potássio, Ácido Sulfúrico e Amido na solução salina; (B) Solução neutralizada. 

(A) (B) 

Figura 10. Marcha analítica de determinação do iodo. 

 

FONTE: Autoria Própria (2019) 

 (A)  (B) 
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Com isso pode-se calcular o percentual de iodo existente na amostra. A relação entre o 

volume de tiossulfato de sódio a 0,05 M gasto na titulação e a massa de iodo presente na solução 

é de 105,8 g (cada mL de tiossulfato de sódio equivale a 105,8 g de iodo). Deste modo a 

quantidade de iodo existente na amostra de sal pode ser determinado seguindo a Equação 1 

contendo também o resultado da análise feita em uma amostra de sal refinado.  

 

𝑚 = 𝑉𝑇𝑖 ∗ 𝑓 ∗  
105,8

𝑃
= 𝑚𝑔 𝑖𝑜𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡á𝑠𝑠𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙 

𝑚 = 𝑉𝑇𝑖 ∗ 10,58 

 

Em que:  

𝑉𝑇𝑖 = Volume de tiossulfato gasto na titulação (mL); 

𝑓 = Fator de correção do tiossulfato a 0,005 M = 1; 

𝑃 = Quantidade de amostra utilizada = 10g 

 

O volume de tiossulfato gasto na titulação foi de 2,1 mL, então: 

 

𝑚 = 2,1 ∗ 10,58 = 22,22 𝑚𝑔 𝑑𝑒 
𝐾𝐼𝑂3

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙
 

 

Obteve-se um valor de 22,22 mg de iodo de potássio por Kg de sal, estando dentro das 

especificações, pois, para encontrar-se dentro dos padrões estabelecidos pela ANVISA, 

resolução RDC n° 23, de 24 de abril de 2013 (BRASIL, 2013), deve estar no intervalo de 15 a 

45 mg/Kg de sal mostrando um sal próprio para o consumo humano. Essa análise é feita 

diariamente como mostra o formulário da Figura 11. 

 

(1) 
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5.2.1 Cálcio 

O teor de cálcio, nas formas de cloreto e sulfato, é uma das análises mais importantes 

para determinar a pureza do produto. O sal será mais puro quanto menor for esse teor. O teor 

de cálcio presente na amostra é obtido por meio dos seguintes passos: 

1. Pesa-se 25 g da amostra e dissolve com água destilada em um agitador magnético; 

2. Em seguida, transfere-se 10 mL da solução acima para um erlenmeyer de 250 mL; 

3. Junta com 25 mL de água destilada e 5 mL da solução de Hidróxido de Sódio a 20 %; 

4. Adiciona-se pequenas quantidades do indicador ácido Calcon Ácido Carboxílico, até obter 

coloração rosa; 

5. Titula-se com EDTA 0,01 M até viragem para a cor azul. Anota-se o volume gasto.  

As Figuras 12A e 12B mostram a marcha analítica de determinação do cálcio. 

 

Figura 11. Planilha de Controle de Iodo 

FONTE: Autoria Própria (2019) 
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(A) Amostra com Hidróxido de Sódio e indicador Ácido Carboxílico junto a solução salina; (B) Produto após a 

titulação com EDTA0,01 M. 

 

O cálculo a ser feito para obtenção da porcentagem de cálcio na amostra é posto na 

Equação 2.  

 

%𝐶𝑎2+ = 𝑉𝐸𝐷𝑇𝐴 ∗ 0,04008 = %𝑐á𝑙𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 100𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙 

 

O volume de EDTA gasto na análise da amostra foi de 0,7mL, então: 

 

%𝐶𝑎2+ = 0,7 ∗ 0,04008 = 0,028 %𝑐á𝑙𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 100𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙 

 

A ANVISA estabelece, para esse tipo de análise, o limite máximo de até 0,070% de 

𝐶𝑎2+/ 100 g de sal, estando essa análise dentro das especificações. 

 

(2) 

Figura 12. Mostra analítica de determinação do cálcio. 

(A) (B) 

FONTE: Autoria Própria (2019) 



40 
 
 

 

5.1.3 Magnésio  

Da mesmo maneira que o cálcio, o teor de magnésio é necessário para determinar a 

pureza do sal. O magnésio também pode ser encontrado sob forma de cloretos e sulfatos. O teor 

de magnésio presente na amostra pode ser obtido através das etapas a seguir: 

1. Pesa-se 25 g de amostra de sal e dissolve-se em água destilada; 

2. Transfere-se 10 mL da solução acima para um erlenmeyer de 250 mL; 

3. Junta-se 25 mL de água destilada e 10 mL da solução tampão de Hidróxido de Amônia 0,01 

M com pH = 10; 

4. Adiciona-se pequenas quantidades de indicador Negro de Eriocromo T até obter coloração 

rosa; 

5. Titulou-se com EDTA 0,01 M até viragem do indicador rosa para azul. Anota-se o volume 

gasto.  

As figuras 13A e 13B representam a marcha analítica de determinação do magnésio. 

 

 

 

 
(A) Amostra com Hidróxido de Amônia e indicador Negro de Eriocromo T junto a solução salina; (B) Amostra 

após a titulação com EDTA 0,001 M. 

 

Fonte: Autoria própria (2019). 

Figura 13. Mostra analítica de determinação do magnésio. 

(A) (B) 
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A Equação 3 mostra o cálculo realizado para obtenção da porcentagem de magnésio. 

 

%𝑀𝑔2+ = (𝑉𝑀𝑔2+ − 𝑉𝐶𝑎2+) ∗ 0,02432 = %𝑚𝑎𝑔𝑛é𝑠𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 100𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙 

 

O volume do titulante EDTA gastos para anular totalmente o magnésio presente na 

amostra foi de 1,4mL, então temos: 

 

%𝑀𝑔2+ = (1,4 − 0,7) ∗ 0,02432 = 0,017%𝑚𝑎𝑔𝑛é𝑠𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 100𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙 

 

O teor de magnésio encontrado foi de 0,017 % estando dentro do estabelecido pela 

ANVISA, que para este tipo de análise pode conter até 0,050 %𝑀𝑔2+/100 g de sal.  

 

5.1.4 Sulfatos 

O percentual de teor de sulfato existente na amostra depende das quantidades de cálcio 

e magnésio encontrados na mesma. Assim, o percentual de sulfato pode ser calculado pela 

Equação 4. 

 

%𝑆𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜 = (
%𝐶𝑎

100𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙
∗ 2,4) + (

%𝑀𝑔

100𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙
∗ 1,4) 

 

%𝑆𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜 = (0,028 ∗ 2,4) + (0,017 ∗ 1,4) 

 

%𝑆𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜 = 0,091 % 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 100𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙 

 

Os valores 2,4 e 1,4 são fatores de correção encontrados para as soluções. O valor 

exigido pela ANVISA para o sal de consumo humano, para esse tipo de análise, deve estar no 

intervalo de 0,04 a 0,210 %/100 g de sal, estando o sal analisado dentro do esperado. 

 

5.1.5 Ferrocianeto de Sódio 

O outro aditivo que é utilizado na REFIMOSAL, além do iodo, é o ferrocianeto de sódio 

que funciona como antiumectante. O método utilizado para determinação da concentração de 

ferrocianeto numa solução salina é a fotocolorimetria. Nesse método usa como “branco” uma 

solução de NaCl a 20%.  

(3) 

(4) 
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As etapas para determinação da concentração de ferrocianeto de sódio presente no sal 

são as seguintes: 

1. Pesa-se 20 g NaCl PA e dilui-se em 80mL de água destilada; 

2. Coloca-se sob agitação magnética por 5 minutos; 

3. Transfere-se a solução para um balão volumétrico de 100mL e adiciona-se 5mL de solução 

indicadora de sulfato ferroso. Aguarda até que a solução mudar de coloração (incolor para 

verde); 

4. Caso a solução apresente coloração amarela o ferrocianeto não está presente na solução. 

A marcha analítica para determinação do percentual de ferrocianeto de sódio está 

mostrada nas Figuras 14A e 14B. 

 

 

 

 

 

(A) Solução salina em agitação; (B) Leitura da Absorbância em Fotocolorímetro Analyser. 

 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

Faz-se a medida da absorbância da solução com ferrocianeto de sódio e calcula sua 

concentração, em ppm, de acordo com a Equação 5. 

 

[𝑁𝑎4𝐹𝑒(𝐶𝑁)6] =
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏â𝑛𝑐𝑖𝑎[𝑁𝑎4𝐹𝑒(𝐶𝑁)6]

0,005
= 𝑝𝑝𝑚 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜𝑐𝑖𝑎𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙 (5) 

Figura 14. Marcha analítica do percentual de ferrocianeto de sódio. 

(A) (B) 
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[𝑁𝑎4𝐹𝑒(𝐶𝑁)6] =
0,030

0,005
= 6,0 𝑝𝑝𝑚 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜𝑐𝑖𝑎𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙 

 

O teor de ferrocianeto de sódio foi de 6,0ppm estando dentro do estabelecido pela 

ANVISA, que para este tipo de análise é de até 20 ppm de ferrocianeto por Kg de sal. 

 

5.2 ANÁLISES FÍSICAS 

 

5.2.1 Granulometria 

O que classifica o tipo de sal é o tamanho do grão após o processo de moagem. A 

granulometria se trata de uma análise física que objetiva definir grãos com igualdade de 

tamanho, além da porcentagem em peso que cada fração tem em relação a massa total da 

amostra analisada. Os ensaios realizados no laboratório são feitos em peneiras de aço que 

variam o diâmetro dos furos da malha de acordo com o número de Meshs. Os Meshs têm o 

papel de quantificar a quantidade de furos que a peneira possui por polegada. Na Figura 15 está 

o equipamento utilizado na determinação da granulometria. 

 

 

De acordo com o DECRETO 75697_1975 Art 5º, O sal obedecerá às seguintes 

características granulométricas: o sal grosso, não possui especificações; o sal peneirado, deverá 

Figura 15. Agitador de peneiras. 

FONTE: Autoria Própria (2019) 
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possuir retenção máxima de 5% na peneira nº 4 com 4,76 mm de abertura; o sal triturado, 

retenção máxima de 5% na peneira nº 7, com 2,83 mm de abertura; o sal moído, retenção 

máxima de 5% na peneira nº 18, com 1,00 mm de abertura; E o sal refinado de todos os tipos 

obedecerá à retenção máxima de 5% na peneira nº 20, com 0,84 mm de abertura, e à retenção 

de 90% na peneira número 140 com 0,105 mm de abertura. 

5.2.2 Resíduos insolúveis 

Nessa análise é determinado o teor de impurezas totais, como partículas de areia, carvão, 

entre outros fragmentos que não tenham sido removidos totalmente.  

Para determinar o teor de resíduos insolúveis seguem-se os seguintes passos: 

1. Coloca-se um papel filtro de 12,5cm de diâmetros na estufa 120ºC por 1 hora; 

2. Em seguida coloca-se o papel no dessecador a vácuo por 10 min. Pesa-se o papel para obter 

seu peso seco (Ps); 

3. Pesa-se 50g da amostra e dissolve-se, por agitação magnética durante 20 min, em 200 mL de 

água destilada; 

4. O papel filtro seco é colocado em um funil de buchner (Figura 16) acoplado a um kitassato 

e em seguida realiza-se uma filtração da solução de sal, com auxílio de um motor hidráulico; 

5. Por fim, tira-se o papel filtrante e coloca na estufa por 1h. Pesa esse papel com peso da 

amostra, Pa. 

 

Figura 16. Funil de buchner acoplado a um kitassato 

FONTE: Autoria Própria (2019) 
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A porcentagem de resíduos insolúveis pode então ser calculada pela seguinte equação 

(Equação 6). 

 

%𝑅𝐼 =
𝑃𝑎 − 𝑃𝑠

𝑚
∗ 100 

 

Em que: 

𝑃𝑎 = Peso do papel úmido (g) = 2,1203 

𝑃𝑠 = Peso do papel seco (g) = 2,0840 

𝑚 = Peso da amostra (g) = 50,0014 

 

%𝑅𝐼 =
2,1203−2,0840

50,0014
∗ 100 =0,072% 

 

O teor de resíduos insolúveis encontrado foi de 0,072% e está de acordo com as 

conformidades estabelecidas pela ANVISA, que para este tipo de análise pode conter até 0,1%. 

 

5.2.3 Umidade 

Outra análise importante para indicar a pureza do sal é a umidade, pois o produto tem 

em sua composição sais higroscópicos de cálcio e magnésio. Esse procedimento é realizado em 

uma balança determinadora de umidade. É um procedimento simples, em que a balança é 

programada para ser pré-aquecida até temperatura de 150ºC e em seguida é colocada 10g da 

amostra de sal. O resultado é mostrado em porcentagem na tela após 9 minutos como mostra a 

Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

(6) 
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O Gráfico 1 mostra uma média da umidade do sal durante os meses de maio, junho e 

julho das refinarias 1 e 2.  

 

Gráfico 1. Média das umidades 

 

FONTE: Autoria Própria (2019) 

 

As umidades altas dos meses de junho e julho se deram por causa do período chuvoso. 
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Figura 17. Balança Determinadora de Umidade. 

FONTE: Autoria Própria (2019) 
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5.3 CONTROLE DE ESTOQUE 

 

Durante o período de estágio percebeu-se que a empresa não possuía um controle de 

estoque eficaz, então foram confeccionadas duas planilhas no Excel para esse controle, tanto 

do laboratório quanto do almoxarifado. Essa planilha calcula automaticamente o estoque atual 

e um status de compra, ao se fazer o cadastro de itens e alimentar com a quantidade de material 

que entra e sai do local. A interface da planilha pode ser vista nas Figuras 18 e 19. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Cadastro de Itens do Controle de Estoque 

FONTE: Autoria Própria (2019) 
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Figura 19. Interface da segunda planilha 

 

FONTE: Autoria Própria (2019) 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estágio na REFIMOSAL, na área de beneficiamento do sal, se mostrou bastante 

valioso, pois com ele foi possível vivenciar na prática os conhecimentos adquiridos em sala de 

aula, em especial, podem ser citadas as Operações Unitárias I e II. Ainda, como foco principal 

do estágio, constatou-se a grande importância que o setor da qualidade possui através das 

análises físico-químicas do produto feitas no laboratório, fornecendo garantia na qualidade dos 

produtos ofertados pela empresa.  Cada produto depende da exigência do cliente, e devem estar 

dentro das especificações da ANVISA. Para isso, é necessário um controle diário e criterioso. 

Outro conhecimento adquirido foi no setor do almoxarifado, em que pode-se 

desenvolver um controle de estoque eficaz para a empresa. Evitando assim, a compra de 

produtos desnecessários e a falta dos mesmos no estoque.  

Conclui-se então, que o conhecimento adquirido durante o período de estágio curricular 

serviu para alinhar a prática com a teoria, possibilitando o entendimento de uma empresa no 

ramo salineiro com seus diversos setores de produção, contribuindo na formação de um 

profissional da engenharia química e no desenvolvimento da empresa.  
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ANEXOS 

 

 

  

Figura 20. Fluxograma do Processo de Sal Refinado 
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Figura 21. Laudo para Sal Refinado Industrial Não Iodado 
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As especificações para os produtos da REFIMOSAL estão contidas nas figuras a 

seguir: 

 

 

 

 

  

  

Figura 22. Especificação do sal refinado com aditivo. 
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Figura 23. Especificações do sal refinado sem aditivo. 
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Figura 24. Especificações do sal granulado industrializado. 
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Figura 25. Especificações do sal grosso peneirado para churrasco. 
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Figura 26. Especificações do sal moído para consumo animal e industrial. 


