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Este trabalho tem como objetivo apresentar uma descrição da indústria de extração de sal (cloreto de sódio) no 

Estado do Rio Grande do Norte, além de um breve resumo histórico. O processo de fabricação do sal é pouco 

estudado, refletido pelo baixo número de publicações encontradas sobre o tema em periódicos especializados. Na 

área de processo verifica-se que praticamente não existem aplicações de métodos que visem a melhoria de 

desempenho, principalmente em circuitos de cominuição. O trabalho desenvolvido representa um estudo inicial para 

conhec imento do processo, caracterização do produto e estabelecimento de escopo de trabalhos de pesquisa para 

otimização de processos. 
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Área Temática: Cominuição. 
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INTRODUÇÃO 

O cloreto de sódio ou halita é comumente denominado de sal e foi descoberto cientificamente em 184 7 por 

Glocker. Este mineral já era consumido pelo homem desde 2.700 AC na China, como condimento e para fins 

medicinais (Korovessis e Lekkas, 200 I). 

A primeira referência que se tem sobre o sal no RN se encontra registrada no documento escrito por 

Jerônimo d' Alburquerque que relata a seus filhos em agosto de 1605, a formação de salinas espontaneamente no hoje 

município de Macau. A exploração extensiva das salinas de Mossoró, litoral de Areia Branca, Açu e Macau data de 

1802, embora o conhecimento de jazidas espontâneas na região datasse do início da colonização (Maia, 2002). 

Há notícias que os holandeses desenvolveram a extração de sal, quando da sua ocupação no Estado no 

período de 1633 a 1654. 

Segundo dados do DNPM (Costa, 2002), em 1999 o Estado do RN produziu 4.378 mil toneladas, 

representando 96,7% da produção nacional, sendo contribuição dos municípios de Macau (37,9%), Mossoró 

(28,3%), Areia Branca (15,4%), Galinhas (12,6%), Grossos (5,6%) e Guamaré (0,1%). O restante da produção é 

proveniente dos Estados do Ceará (1,3%), Rio de Janeiro (1,3%) e Piauí (0,7%). Dentre as principais empresas 

podem se destacar: Companhia Nacional de Álcalis (28,5%); Henrique Lajes (18,3%); Diamante Branco ( 12,6%); F. 

Souto (10,1%); Norsal (6,9%); Cimsal (5 ,7%); Souto & Irmãos (3,2%); Francisco F. Souto Filho (3 ,0%) e outros 

pequenos produtores (11,7%). 

A demanda interna tem se destinado ao consumo humano c animal (27%), indústria química (45%) e o 

restante a sctores como frigoríficos, curtumes, charquadas, indústria têxtil e farmacêutica, prospecção de petróleo, 

tratamento de água e outros (Costa, 2002). 

Atualmente há uma mobilização deste setor, tendo em vista estudar toda a cadeia produtiva para torná-la 

mais competitiva. Neste trabalho são citados necessidades do setor na área de processo, tais como, capacitaçào de 

pessoal , implantação de laboratório, visitas técnicas a fabricantes de equipamentos, adequação de processos e 

procedimentos (FIERN, 2000). 

Apesar de ser uma atividade bastante antiga no Estado, não são encontrados trabalhos a respeito dos 

processos industriais, e em particular do processo de cominuição. A Figura I apresenta um mapa de localização dos 

municípios produtores de sal no Estado do Rio Grande do Norte. 
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Figura 1 - Mapa de localização dos municípios produtores de sal. 

A figura 2 apresenta uma distribuição percentual dos países produtores de sal, sendo o Brasil o décimo 

produtor mundial. Um fato interessante a observar é que o país teve um acréscimo de 4,3% em volume de sal 

importado e cerca de 40% no valor, as quais foram provenientes do Chile (97%) e Países Baixos (3%). 

Distribuição dos Produtores de Sal 
Brasil Alemanha 

Outros 3% Austrália 
29% 4% 

Canadá 
México 7% 

4% 

China 

5% 20% 16% 

Figura 2 - Distribuição dos produtores de sal. Fonte: DNPM, 2000. 

DESENVOLVIMENTO 

O trabalho realizado consistiu em descrever uma operação de produção de sal do RN, bem como as 

principais características de amostras do circuito de moagem. 

A Salina Diamante Branco está localizada em Macau,RN. A Figura 3 apresenta uma imagem aérea da área 

de captação de água e produção de sal da Salina Diamante Branco. 
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Figura 3 - Vista aérea das áreas de produção de sal. 

O processo típico de produção de sal usado por empresas de maior porte é apresentado na Figura 4. 
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Figura 4 - Fluxograma de produção de sal. 

As águas de maré alta são captadas através de bombeamento para os tanques de evaporação, que por 

gravidade são transportadas para os tanques de cristalização. O controle realizado neste processo é o monitoramento 

da temperatura e densidade de grau Baumé ("Be) utilizando densímetro específico para tal fun. A água de 

alimentação com cerca de 3,5 OSe (3,60% de NaCl), permanece nos evaporadores até atingir 25,5 °8e (27,41% de 

NaCl), sendo então transferida para os cristalizadores que promovem a precipitação do cloreto de sódio, que ocorre 

em 29 OSe (3 1,2% de NaCl). Nesta densidade a água sobrenadante é escoada, tendo em vista não precipitar os sais de 

bromo, magnésio e potássio. A Figura 5 mostra a relação entre concentração de NaCl e grau Baumé. 
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Figura 5 - Relação entre concentração de NaCl e a densidade em Grau Baumé. 

A balança de Marcy também é usada para o controle da concentração de sal, realizado através da densidade 

de solução coletada. A Tabela I apresenta o nível de solubilidade dos sais encontrados na água do mar. 

Tabela 1- Solubilidade dos saís encontrados na água do mar. 

Sal Solubilidade CUBe) 
CaC03 4,6 
CaS04 13,2 
Na CI 25,7 

MgS04 28,0 
MgCh 30,0 
NaBr 31,0 

O controle do processo é em função da solubilidade, tendo por limite o ponto de início da precipitação do 

sal. O sal precipitado é então lavrado por desmonte mecânico com tratores e raspadores. A figura 6 apresenta o 

processo de lavra do sal nos cristalizadores 

Figura 6 - Lavra do sal nos cristalizadores e transporte. 
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O material lavrado é lavado para separação de contaminantes presentes na superfície. Esta operação é 

realizada através de classificado espiral, cujos produtos são estocados em pilha, constituindo-se em produto final ou, 

conforme o caso, seguem para o processo de moagem. A Figura 7 apresenta imagens da formação das pilhas de 

estoque e classificador espiral. 

F igura 7 - Classificador espiral usado nas operações de limpeza do sal e da formação das pilhas de estoque. 

O sal estocado é amostrado e enviado a análise química para determinação de índices de qualidade. Em 

função das especificações e da demanda do mercado, o sal pode ser embarcado ou moído. O processo de redução do 

sal é realizado em moinho de impacto, cujos detalhes são apresentados na Figura 8. 

Figura 8- Designe da área de impacto do moinho usado para a redução do sal. 

A planta de cominuição se resume a un1 alimentador seguido de correia transportadora que o transfere o sal 

para um pequeno silo. O sal retomado é encaminhado a um dos dois moinhos existentes, conforme a granulometria 

requerida. A principal diferença na operação dos moinhos é a rotação e a distância entre os rolos e o revestimento. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 9 apresenta wn fluxograma das atividades realizadas na Salina Diamante Branco. 

Dados de Processo 
~ 

Coleta de Dados .. Balaço de Massas 
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... 
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t 
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Relação de Redução 

Figura 9 - Etapas do trabalho. 

As amostras coletadas foram submetidas à detenninação de densidade usando picnômetro, análise 

granulométrica por peneiramento da alimentação e produtos da moagem e análises química. Com estes dados foram 

determinados: a relação de redução e o fator forma, como subsídios para o futuro trabalho de simulação do processo 

de moagem. 

A Figura I O apresenta os resultados da análise granulométrica do sal produzidos na planta 
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Figura lO - Resultados de análise granulométrica do sal produzido na Salina Diamante Branco (Macau-RN). 

O sal que alimenta a planta apresenta top size de 12,7 mm e sofre cominuição por manuseio e moagem. As 

relações de redução são variadas, podendo até 9:1 somente por manuseio, 50 vezes (xerem) e 159 vezes (fino). 

Uma melhoria significativa do processo seria obtida mediante a instalação de variador de velocidade nos 

moinhos, de forma a se ajustar o produto às especificações de cada demanda. 
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Outro aspecto importante do processo constitui-se na lavagem do material, que determina a adequação dos 

teores dos elementos/compostos de interesse. A composição química média do sal produzido pela Salina Diamante 

Branco é apresentada na Tabela 2. 

Tabela 2 - Qualidade média do sal produzido pela Salina Diamante Branco. 

SAL LAVADO SAL NÃO LA V ADO 

C a 0,070% C a 0,169% 

Mg 0,037% Mg 0,462% 

so4 0,217% so4 1,736% 

Composição Eficiência de Lavagem 

CaS04 0,235% C a 55% 

MgS04 0,065% Mg 66% 

MgC12 0,093% so4 59% 

NaCJ (BS) 99,575% Média 60% 

Rei Ca/Mg 2,17 Relação Ca/Mg 0,96 
Fonte- Salina Diamante Branco. 

Observando-se a Tabela 2, nota-se que o processo de extração de NaCI é eficiente e capaz de produzir 

materiais com qualidade para atender as especificações do mercado. No entanto, os resíduos de cálcio e magnésio 

merecem investigações mais detalhadas que visem a sua recuperação. 

CONCLUSÕES 

A industria salineira apresenta processos que precisam ser otimizados. A moagem em equipamentos de 

impactos tem alta relação de redução e a instalação de variadores de velocidade permitiria produzir materiais com 

granulação adequada às demandas das características do mercado, podendo ainda aumentar a capacidade instalada. 

Os resíduos de cálcio e magnésio devem ser objetos de programas específicos de pesquisa, que visem a sua 

recuperação. 
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