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Canção do Sal     
    

Trabalhando o sal 
É amor, o suor que me sai 

Vou viver cantando 
O dia tão quente que faz 

Homem ver criança 
Buscando conchinhas no mar 

Trabalho o dia inteiro 
Pra vida de gente levar 

Água vira sal lá na salina 
Quem diminuiu água do mar 

Água enfrenta o sol lá na salina 
Sol que vai queimando até queimar 

Trabalhando o sal 
Pra ver a mulher se vestir 

E ao chegar em casa 
Encontrar a família a sorrir 

Filho vir da escola 
Problema maior, estudar 

Que é pra não ter meu trabalho 
E vida de gente levar. 

Milton Nascimento 
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RESUMO 

O presente trabalho traz um levantamento dos termos usados por indivíduos que desenvolvem 
atividades relacionadas à Indústria do sal e tem como proposta a elaboração de um glossário 
dos termos desse domínio. A pesquisa foi desenvolvida nas localidades de Mossoró, Areia 
Branca e Grossos, municípios que fazem parte da região salineira do Rio Grande do Norte. 
Portanto, o nosso objeto de estudo são os termos da indústria e da cultura do sal, tanto na 
modalidade escrita, como também na modalidade oral, levando em consideração a 
possibilidade da variação terminológica. O trabalho consta, primeiramente, do levantamento 
histórico e institucional da indústria do Sal, bem como de todo o processo de sua produção. 
Neste trabalho, são apresentadas as diferentes ciências do Léxico e seus respectivos enfoques 
teóricos, mas a ênfase maior é dada nas orientações teórico-metodológicas da 
Socioterminologia, pois esta é a abordagem adotada por nós neste trabalho. Depois, são 
expostos os procedimentos metodológicos para a realização da pesquisa socioterminológica, 
procedimentos estes distribuídos em duas etapas que são a metodologia da pesquisa de campo 
e a metodologia da organização do glossário. Logo em seguida, vem o Glossário da 
Terminologia do Sal (o GLOSSAL), composto de 325 termos organizados alfabeticamente, 
com um índice remissivo sistemático, distribuído em quatro campos conceituais, a saber: 
fabricação, beneficiamento, comercialização e utilização e consumo. O levantamento desse 
corpus se justifica, pelo que conhecemos, principalmente,  pela ausência de trabalhos escritos 
de organização e sistematização de glossários técnico-especializados sobre a área em foco, 
nos municípios pesquisados. Além disso, esta obra se justifica também por possibilitar a 
divulgação de um produto terminográfico destinado, não só aos especialistas da área em 
questão e aos das Ciências do Léxico e pesquisadores afins, como também ao grande público 
e aos interessados em aprofundar seus estudos na terminologia do sal.     

Palavras-chave: Sal. Indústria do Sal. Terminologia. Socioterminologia. Glossário. 
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ABSTRACT 

The research hereafter presents a study on words used by individuals that work with activities 
related to salt industry and has the proposal of elaborating a glossary on the terms in that 
domain. The investigation has been developed in locations such as Mossoró, Areia Branca 
and Grossos, cities that make part of Rio Grande do Norte salty region. Our work aims at 
studying industry terms and salty culture, in written and oral modality, considering the 
possibility of terminological variation. The work consists, primarily, of a salty industry 
historical institutional investigation as well as of the entire production process. In this work, 
different lexical sciences are introduced and their respective theoretical approaches, but the 
main emphasis is put on Socioterminology theory and its methodological guidelines, 
considering its importance for this research. After that, the methodological procedures for the 
socioterminological research are exposed and distributed in two phases: field research and 
glossary organizational methodology. In sequence, the Glossary of Salty Terminology 
(GLOSSAL) is presented, composed of 325 terms alphabetically organized, with a 
systematical remissive index, distributed in four conceptual fields: manufacturing, 
beneficiatement, trading, utilization and consumption. This corpus investigation is justified by 
the absence of written works organized and systemized in the salty technological area in the 
specified cities. This work also contributes to provide the divulgation of a terminographical 
product destined, not only to specialists in the area and to Lexical Science researchers, but to 
the public interested in improving their knowledge in salty terminology. 

Key-words: Salt. Salt Industry. Terminology. Socioterminology. Glossary.  
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RÉSUMÉ 

Cette dissertation présente une sélection des termes utilisés par les sujets qui développent des 
activités au sein de l’Industrie du sel, en ayant  comme but l’élaboration d’un glossaire des 
termes de ce domaine. La recherche s’est développée à Mossoró, Areia Branca et Grossos, 
municipes qui font partie de la région du sel dans l’état du Rio Grande du Nord. Donc, notre 
objectif d’étude sont les termes  de l’Industrie et de la culture du sel, dans la modalité écrite 
aussi bien qu’à l’orale, étant donné la possibilité de la variation terminologique. D’abord, le 
travail consiste dans la sélection historique et institutionnelle de l’Industrie du sel ainsi que de 
tout le procès de sa production. Dans ce travail, nous présentons les différentes sciences du 
lexique avec leurs points de vue théoriques, mais l’emphase majeure est attribuée aux 
remarques théorico-méthodologiques de la Socioterminologie. Après, nous exposons les 
procédures méthodologiques pour la réalisation de la recherche socioterminologique, celles-ci 
distribuées en deux étapes qui sont la méthodologie de la recherche de terrain et la 
méthodologie de l’organisation du glossaire. Ensuite il y a le Glossaire de la Terminologie du 
Sel (le GLOSSAL), composé de 325 termes organisés en ordre alphabétique, avec une table 
de matière remissive systématique, distribuée en quatre chaps conceptuels qui sont : la 
fabrication, l’amélioration, la commercialisation et l’utilisation et la consommation. La 
sélection de ce corpus se justifie, par ce que l’on connaît, principalement par l’absence de 
travaux écrits d’organisation et systématisation de glossaires techniques spécialisés sur le sel 
dans les municipes recherchés. En outre, cet oeuvre se justifie aussi parce qu’elle possibilite la 
divulgation d’un produit terminographique pas seulement réservé aux spécialistes de ce 
domaine, mais aussi aux spécialistes des Sciences du Lexique, aux  chercheurs et au grand 
public comme à ceux qui veulent s’intéresser à approfondir ses études dans la terminologie du 
sel. 

Mots-clés : Sel. Industrie du Sel. Terminologie. Socioterminologie. Glossaire.
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INTRODUÇÃO 

Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o gosto,  
com que poderemos salgá-lo? Não serve para mais nada;  
serve só para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. 

 (Mateus 5, 13) 

Por acreditarmos que não é possível fazer análise lingüística tomando a língua como 

um fenômeno isolado, sem qualquer ligação com o mundo extralingüístico e com os usuários 

que dela se utilizam em situações concretas de comunicação, partimos do pressuposto de que 

toda língua é produto da cultura de um grupo de indivíduos e ao mesmo tempo o veículo de 

expressão desta cultura e de que o léxico é o nível da língua que melhor desempenha esta 

função.   

Dentre as ciências que estudam o léxico, temos a Terminologia, que estuda um 

subconjunto do léxico de uma língua, relacionado a uma área específica do conhecimento 

humano. Este subconjunto é composto por signos lingüísticos especializados, ou seja, aqueles 

que ascenderam à categoria de termo que é, assim, o item lexical do uso geral (não 

especializado) da língua que sofreu uma espécie de transformação, passando da língua comum 

para a língua de especialidade, adquirindo uma significação particular dentro de um domínio 

especializado, entre indivíduos que compartilham a mesma área de conhecimento.

Por isso, o estudo em Terminologia deve levar em consideração o fator social na 

análise dos dados lingüísticos. Daí,  surge então a Socioterminologia que é, segundo Faulstich 

(1995, p. 281), uma releitura da Terminologia tradicional que é desenvolvida em bases 

normativas e que privilegia o registro do termo, principalmente de língua escrita, de uso 

aceito pelos terminólogos. 

Segundo a mesma autora, a Socioterminologia focaliza o dado terminológico de 

maneira contrária à postura da década de 30 que admitia ser a língua um bloco homogêneo e 

uniforme, não havendo, assim, lugar para a variação lingüística. Falando mais 

especificamente, na Terminologia clássica, não há lugar para a variação terminológica e 

socioterminológica 

Esta perspectiva sociolingüística da Terminologia traz, então, o registro das variantes 

como base para todo um fazer metodológico, conforme  aponta  Faulstich (1995, p. 285): “o 

princípio subjacente da pesquisa socioterminológica é o registro de variante(s) que leva em 

conta os contextos social, situacional, espacial e lingüístico em que os termos circulam(...)” 
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Tomando em consideração tudo o que foi dito acima, o trabalho em questão intitulado 

A Terminologia do Sal no RN: uma Abordagem Socioterminológica, traz um 

levantamento dos termos utilizados por indivíduos que desenvolvem atividades profissionais 

relacionadas à indústria do sal. Estes termos estão relacionados às atividades de Fabricação, 

Beneficiamento, Comercialização e Utilização e Consumo do sal. 

 Assim, a expressão uma abordagem socioterminológica, presente no título do 

trabalho, diz respeito ao posicionamento que nos norteia pelos princípios teórico-

metodológicos da Socioterminologia, que reconhece e registra as variantes terminológicas no 

discurso dos usuários das linguagens especializadas. No nosso caso, a terminologia do Sal. 

Assim, partimos de um propósito essencialmente sociolingüístico-descritivo dos termos em 

questão. 

Para tanto, o objeto de estudo por nós escolhido são os termos da indústria e da cultura 

do sal, não só numa modalidade oral, como também numa modalidade escrita, levando em 

consideração a possibilidade da variação terminológica.  

Por isso, aqui o nosso principal objetivo é apresentar o resultado da pesquisa, através 

da elaboração de um glossário socioterminológico dos termos da indústria e da cultura do sal, 

registrados nas localidades de Mossoró, Areia Branca e Grossos. Estes são alguns dos 

principais municípios que compõem a região salineira do Rio Grande do Norte. 

Além desse objetivo geral, temos também alguns objetivos específicos que, por sua 

vez, são:  

a) levantar um número representativo dos termos da Indústria e da cultura do Sal, 

usados tanto no discurso oral quanto no escrito, pois  a busca variada de fontes orais e escritas 

permite delimitar o corpus o mais representativo possível dos termos específicos empregados 

na indústria do sal em seus vários aspectos;    

b) registrar as variantes dos termos em suas dimensões social, geográfica e lingüística, 

ou seja, numa perspectiva socioterminológica;   

c) identificar as unidades fraseológicas pertencentes à Terminologia do Sal.  Pela 

própria natureza do domínio especializado, não poderíamos deixar de nos aprofundar nas 

unidades sintagmáticas, ou seja, as lexias complexas que tiveram um número significativo 

nesta pesquisa;  

d) elaborar um glossário com os termos do sal.  A criação do glossário do Sal, numa 

abordagem socioterminológica, foi como que a concretização de todos os objetivos anteriores. 

Também esta pesquisa se desenvolve a partir da seguinte hipótese básica: a 

terminologia do sal não está técnica e cientificamente organizada em um glossário dirigido à 



15

sociedade em geral e nem elaborado com base nos princípios lexicológicos, terminológicos e 

terminográficos. Com base nesta hipótese geral, acrescentamos as hipóteses secundárias:

a) Existe um léxico da indústria do sal que é constituído de termos próprios do 

domínio em foco, de termos específicos de outros domínios especializados e de termos da 

língua comum;   

b) Pela própria importância da Indústria do Sal no Estado do RN, há uma necessidade 

da elaboração de um glossário que registre e sistematize a terminologia deste domínio; 

c) A terminologia do sal apresenta características semelhantes ao léxico da língua 

comum, sem perder o seu caráter de língua de especialidade; 

d) Na indústria do sal, os termos constituídos de mais de um lexema são muito mais 

freqüentes. Ou seja, nesse domínio, é grande a freqüência das unidades fraseológicas 

especializadas. 

 Por outro lado, um dos principais motivos que justifica o tema escolhido, do ponto de 

vista lingüístico, é o fato de não existirem, que seja do nosso conhecimento, propostas de 

organização e sistematização de vocabulários técnico-especializados relativos à indústria do 

sal. Assim, a proposta de um trabalho desse tipo é proporcionar à sociedade em geral uma 

divulgação mais ampla dos conhecimentos sobre o domínio em questão, como também criar 

para os especialistas da área ou iniciantes da matéria um instrumento de auxílio profissional. 

 Dentre outros motivos, a escolha do tema se dá também, principalmente, pelas 

seguintes razões: 

 A produção do sal é uma das maiores e principais fontes de economia do Estado do 

Rio Grande do Norte, que é o maior produtor de sal do Brasil, responsável por mais de 95% 

da produção.  O Terminal Salineiro de Areia Branca, o Porto-Ilha, embarca o sal produzido e  

destinado ao abastecimento do mercado nacional e internacional. Este Terminal tem uma 

importância enorme para a economia brasileira. É dele que escoa toda a produção de sal, in 

natura, do Rio Grande do Norte. Esse pólo salineiro gera cinco mil empregos nos municípios 

de Areia Branca e Grossos. Principal fonte de economia da região, o sal tem uma importância 

considerável também na balança comercial do Estado.   

 Além da sua importância econômica, o sal também tem o seu valor histórico, cultural e 

social para o Estado, principalmente para os municípios que fizeram parte da nossa pesquisa. 

A utilização do sal está presente na alimentação, na saúde, na limpeza de casa. O sal também 

está envolvido em diversas situações na cultura local através da sabedoria popular. Foi por 

isso também que pudemos tirar grandes proveitos desta pesquisa do ponto de vista 

sociolingüístico-cultural.  
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 Várias obras foram produzidas sobre o sal. Quanto à sua importância no ponto de vista 

histórico-cultural, citamos KURLANSKY (2004) que apresenta a história do sal, desde o 

início das civilizações até os nossos dias, interligando-a com a própria história do mundo. Na 

verdade, nessa obra, a história do sal no mundo se confunde em muitas ocasiões com a 

própria história da humanidade. Segundo o autor, por suas propriedades de conservação e 

preservação, o sal se transformou em símbolo metafórico de todas as religiões. Kurlansky 

apresenta um texto claro, agradável e instrutivo, mesclado dados econômicos, científicos, 

políticos, religiosos e culinários. O autor escreve sobre o sal e sua história incluindo muitas 

receitas ao longo do texto. 

  Outro trabalho também sobre a indústria do sal é a dissertação de mestrado de SILVA, 

S. (2001), que analisou a indústria salineira do Rio Grande do Norte, através da ótica de 

Porter, em que são abordados os diversos aspectos que envolvem a competitividade e a 

estratégia empresarial e os aspectos históricos e institucionais da indústria salineira com o 

objetivo de se conhecer o cenário em que ela está envolvida. A análise dos resultados obtidos 

permitiu verificar a acirrada concorrência que predomina nesse negócio. Através dos 

resultados desta análise foram sugeridas as tendências futuras e um plano de apoio 

recomendado para esse tipo de empreendimento. 

No Rio Grande do Norte, a primeira referência que se tem sobre o sal, encontra-se 

registrado no documento que Jerônimo d'Albuquerque que escreveu a seus filhos Antônio e 

Matias, em 20 de agosto de 1605, em fala de salinas formadas espontaneamente a 

aproximadamente 40 léguas ao norte, o que corresponde hoje às salinas do Município de 

Macau. Em Natal, temos conhecimento de duas produções a respeito do produto em questão: 

CARVALHO JÚNIOR & FELIPE (1982) apresentam uma introdução à história do sal e 

ROSADO (1999) aborda sobre o fortalecimento da indústria salineira do Rio Grande do 

Norte.

Em Mossoró/RN, várias obras já foram escritas sobre o sal, através da Fundação 

Vingt-un Rosado - FVR, entre os quais podemos citar: ANDRADE (1995) que trata da 

exploração do sal marinho e a produção do espaço geográfico no Rio Grande do Norte; 

GOMES (1998) que aborda sobre a indústria do sal no Rio Grande do Norte; MEDEIROS 

FILHO (1998) que faz um apanhado histórico das salinas holandesas no litoral potiguar; 

MEDEIROS (1993) que aponta os procedimentos de análise de solo e água necessários para o 

diagnóstico de salinidade; SOLON (1997) que expõe alguns subsídios para a história do sal 

no Rio Grande do Norte e SOUTO & FERNANDES (2005), que discutem sobre a 

importância da indústria salineira do Rio Grande do Norte para a economia brasileira.  
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 Através dessas produções históricas, podemos perceber o quanto o sal é importante 

para as localidades que fizeram parte do nosso campo de pesquisa. 

Quanta à sua estrutura, este trabalho está organizado da seguinte forma: no primeiro 

capítulo fazemos um levantamento histórico e institucional da indústria salineira, no qual se 

faz uma narrativa desde a fabricação do sal marinho, passando pela produção salineira no 

período colonial, até chegar ao início da mecanização. Além disso, relatamos como está o 

panorama dessa indústria, abordando os diversos aspectos de sua posição em relação ao 

mercado interno e externo. 

No segundo capítulo, abordamos os aspectos gerais que caracterizam o campo de 

estudo do léxico de uma língua, ou seja, as diferentes ciências e seus respectivos enfoques 

teóricos. A saber: a Lexicologia, a Lexicografia, a Terminologia, a Terminografia e a 

Socioterminologia; 

No terceiro capítulo, expomos os procedimentos metodológicos para a realização da 

pesquisa socioterminológica, distribuídos em duas etapas: a Metodologia de pesquisa de 

campo e a Metodologia da organização do glossário; 

E no quarto capítulo, apresentamos o Glossário da Terminologia do Sal, composto de 

325 verbetes organizados em ordem alfabética. 
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CAPÍTULO I - A INDÚSTRIA SALINEIRA 

Deve haver algo estranhamente sagrado no sal:  
está em nossas lágrimas e no mar. 

(Khalil Gibran) 

1.1 O Sal 

Uma velha fábula conta-nos que a água dos oceanos era doce, até que um barco 

carregado de sal virou, despejando-o todo nas águas. Daí para frente, a água dos mares e 

oceanos ficou salgada. Claro que a explicação dada pelos cientistas com respeito à água do 

mar ser salgada é outra. As águas das chuvas, que lavam as rochas, dissolvem uma boa parte 

destas rochas, carregando-as na forma de pequenos grãos. Entre os minerais dissolvidos, 

existe uma quantidade natural de sal, que é levado com essas águas. 

Assim, facilmente podemos entender de que modo os sais minerais contidos nas 

rochas da litosfera passam para as águas dos rios. Quando as águas superficiais dos oceanos 

se evaporam, formam-se as nuvens, que são levadas pelos ventos para os continentes, para 

depois transformarem-se em chuva, que voltam a lavar as rochas. Como os sais dissolvidos no 

mar não se evaporam junto com a água, com o tempo vai aumentando a quantidade de sal 

dissolvida nos oceanos. Com isso, a todo tempo, as águas dos rios, que contêm sais, ao serem 

despejadas nos oceanos, tornam suas águas ainda mais salgadas. Esta é a explicação cientifica 

para a presença do sal nos oceanos. 

O termo  “sal” vem etimologicamente da palavra latina salus, a deusa da saúde, e 

transmite uma conotação de sabedoria, como também de fineza, delicadeza no pensar e em se 

exprimir. Portanto, os latinos empregavam  o vocábulo sal tanto para designar o produto 

material extraído, por evaporação, da água do mar, como para referir-se,em sentido figurado, 

à vivacidade, ao espírito picante, ao bom gosto, como também à inteligência.  

E foi assim que o sal entrou na nossa linguagem quotidiana, da menos à mais culta. 

Mas isto não aconteceu com halós (termo grego para sal). Somente na linguagem científica e 

tecnológica dispomos de vocábulos construídos com base neste outro termo. 1

Na verdade, em química, o sal é um composto resultante da interação de um ácido 

com uma base. Seu nome científico é cloreto de sódio (NaCl). O sal é uma substância 

essencial ao homem e imprescindível a todos os tipos de vida animal. Podemos verificar a 

importância da função desempenhada pelo sal, através dos registros da história da 

                                                
1 Por exemplo, diz-se que um solo é halomórfico quando salgado, que um organismo é halofílico quando suporta 
bem a presença de sal, chama-se halita ao sal-gema, halogenetos aos minerais salinos e tantos outros termos 
usados, principalmente, em oceanografia.  
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humanidade. A sua produção e utilização podem ser encontradas em ilustrações e escritos que 

datam do começo da civilização, como aponta Souto & Fernandes (2005: 19):

Conta Homero — poeta grego autor da Ilíada e da Odisseia, que viveu cerca de 
oito séculos e meio antes de Cristo — que o sal foi o presente escolhido por 
Nereu, divindade grega que se distinguia por sua sabedoria, para prestigiar o 
casamento de sua filha Tétis com o rei Peleus, pais de Aquiles. Foi também com 
sal, conforme conta a passagem bíblica Juizes (9, 45), que Abimelec, que 
dominou Israel durante três anos, ungiu sua vitória contra os habitantes de 
Siquém que queriam dele se vingar.

Os mesmos autores continuam dizendo que:  
Os gregos, romanos, hebreus, todos salgavam suas oferendas selando o pacto 
com seus deuses. Os hebreus selavam também seus acordos comerciais trocando 
sal, e os beduínos não atacavam homens cujo sal haviam compartilhado alguma 
vez.... Essa intimidade advinda do ato de compartilhar o sal é reforçada na 
obra de Aristóteles, [...] ao apontar para o provérbio que afirma que os homens 
não podem se conhecer "até que tenham comido juntos a quantidade de sal 
necessária", e se explica pelo seu caráter imutável, a lealdade e a amizade são 
seladas com sal porque sua essência é estável. Ele pode ser dissolvido, 
evaporar e novamente se transformar em sal. (2005: 19).  

A importância do sal se deve também por ele estar presente na composição de 104 dos 

150 produtos químicos mais usados na indústria de transformação e alimentícia, juntamente 

com o petróleo, o carvão, o enxofre e o calcário. Estas cinco matérias-primas básicas 

condicionam direta ou indiretamente quase toda a indústria química moderna. Por isso, Silva 

(2005) afirma que:  

A grande diversidade de aplicações exigiu especificações técnicas 
extremamente rígidas para o cloreto de sódio destinado à indústria, trazendo 
em conseqüência, nos últimos anos, grandes melhoramentos tecnológicos, 
que são acompanhados permanentemente pelas principais empresas 
brasileiras, que se mantêm assim, em condições de atender às exigências 
dos mercados nacional e internacional. (p. 85-86). 

1.2 A Fabricação do Sal 

No Brasil, a água do mar2 é a principal fonte de produção de sal em pontos situados na 

área litorânea e que tenham condições climáticas e topográficas favoráveis e economicamente 

rentáveis. Como é o caso do parque salineiro do Estado do Rio Grande do Norte, situado no 

litoral setentrional, que é responsável por 95% da produção brasileira de sal.  

O que faz com que o Rio Grande do Norte tenha a extração do sal marinho como um 

dos principais ramos de atividades econômicas da região litorânea é uma série de fatores 

característicos desta região, dentre eles, a alta salinidade das águas que acontece devido:  

                                                
2 No Nordeste, principalmente no Rio Grande do Norte a água salgada apresenta uma concentração inicial de 3,5 
a 3,8 graus Baumé. Baumé é uma unidade de medida da densidade de líqüidos. É um empréstimo lingüístico do 
Sobrenome do químico e farmacêutico francês Antoine Baumé (1728-1804), criador desta unidade de medida. 
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1º) o baixo índice de precipitação pluviométrica (cerca de 500 mm por ano);  

2º) os constantes ventos típicos do clima tropical;  

3º) o terreno plano, abaixo do nível do mar, que favorece a economia de bombeamento 

e impermeável, que facilita o aprisionamento da água do mar; 

4º) as temperaturas elevadas, que aceleram a evaporação solar.   

Por exemplo, na região do município de Areia Branca, o sal é obtido por concentração 

de camadas relativamente espessas, em áreas de mais ou menos 100 x 100 metros, para 

colheitas manuais, ou de 200 x 500 metros e, até um pouco maiores, para colheitas mecânicas 

em locais de clima árido, com temperaturas variando entre 24º e 37º centígrados, com ventos 

fortes e regulares e grau higrométrico3 reduzido, no qual a evaporação é sempre muito forte, 

permitindo a formação de lajes de sal muito espessas em grandes áreas. 

A partir de agora, apresentamos, de forma panorâmica, todo o processo da produção 

salineira, que vai desde a captação das águas do mar até a utilização e consumo do sal. 4

A água do mar é introduzida nas salinas por meio de um sistema de bombeamento, 

quando acontece a elevação das marés, em que o teor de salinidade varia entre 3,4º a 4,5º 

baumé e, logo após a sua admissão nos primeiros tanques, ela é repassada para os 

evaporadores. 

Foto 1 - Captação das águas do mar. 

Em conformidade com o grau de concentração que a água vai adquirindo, ela é 

repassada para os evaporadores até que chegue ao limite de 18º baumé, aí ficando até atingir 

25º baumé, momento em que o sulfato de cálcio, inicia a sua precipitação entre 25º e 28º 

baumé, quando os sais de magnésio prejudiciais ao processo começam a sua precipitação.  

                                                
3 Referente à higrometria que parte da física que estuda os processos e métodos de medida da umidade da 
atmosfera 
4 Para melhor compreensão, ver mais adiante: 3.1.3 Levantamento dos Dados e 3.2.3 Critérios para Seleção 

dos Termos do Glossário.  
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Foto 2 - Evaporadores da salina. 

Ao entrar nas salinas, a água salgada vai para os evaporadores, que se parecem com 

grandes piscinas, com lâmina de água não superior a 50 cm, interligadas de modo que a 

salmoura vai sendo transferida adequadamente de um para outro evaporado, aumentando de 

densidade ao longo de cada um deles, até atingir a densidade de 25º baumé, quando a 

transferência da salmoura é feita ou por bombeamento ou por gravidade para os 

cristalizadores. Após alcançar níveis desejáveis de salmoura, cada cristalizador passa por um 

controle de teor de sal, lâmina de salmoura, nível de evaporação, concentração dos principais 

constituintes cálcio, sulfato de magnésio e cloreto de magnésio, bem como o 

acompanhamento da formação de cristais de cloreto de sódio. A salmoura continua nos 

cristalizadores até alcançar uma densidade média de 28º Baumé. 

Foto 3 - Área de cristalização da salina. 
Neste momento, é feita a drenagem dos cristalizadores, pois acima deste grau, há uma 

disposição muito forte para a constituição, por exemplo, do Sulfato de Magnésio, Cloreto de 

Magnésio, além do aumento da concentração de cloreto de Potássio. 
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Foto 4 - Descarte das águas-mães. 

Depois do início da precipitação do sal, quando a concentração nos cristalizadores 

atinge o limite de 28º baumé, as águas-mães, compostas pelos produtos mencionados acima, 

começam a aparecer. Chegando à concentração acima referida, as águas-mães são devolvidas 

ao mar. Após a formação dos cristais de sal, vem a colheita. Hoje em dia, basicamente, toda a 

colheita do sal é realizada de forma mecanizada. 

Foto 5 - Colheita mecanizada - Salina Francisco Menescal  - Mossoró/RN. 

Em seguida, o sal grosso é transportado  por caminhões, para ser lavado. 

Foto 6 - Transporte do sal para lavagem - Salina Francisco Menescal - Mossoró/RN. 
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Depois, ao ser despejado na tremonha5, o sal é transportado pelas esteiras que o leva 

para a estação de lavagem, onde passa por um processo de lavagem, para remoção de 

substâncias insolúveis, sulfato de magnésio e outras impurezas incorporadas aos cristais de 

sal, quando foram formados. 

Foto 7 - Lavador de sal . 

Nos lavadores, o sal recebe um fluxo de salmoura saturada. Em seguida, o sal lavado 

recebe um jato de água do mar e é reconduzido a uma esteira de aço inoxidável, que promove 

a perda de parte da umidade e em seguida é finalmente transportado para área de estocagem. 

O sal é estocado ao ar livre, por empilhamento, onde passa por um processo de cura. 

Por fim, o sal está pronto para o embarque terrestre ou marítimo. 

Foto 8 - Empilhamento do Sal. 

1.3 A História da Produção Salineira no Brasil 

                                                
5 Espécie de funil de alimentação, formado com trilhos, onde as carretas descarregam o sal vindo dos 
cristalizadores para ser transportado até o lavador.
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A história da produção do sal no Brasil é algo que antecede o período da colonização. 

Quando os primeiros exploradores do Brasil chegaram, não tinham a menor idéia de que havia 

produção de sal marinho, por isso todo o sal que eles usavam era trazido de suas terras de 

origem. Conforme Silva (2001, p. 94-95) aponta: 

Posteriormente, dadas às necessidades crescentes pelo produto, o 
curtimento de couros, a salga de peixes, carnes, produtos de consumo e 
comércio em geral entre vilas e povoados que surgiam. Os primeiros 
colonizadores começaram a construir pequenas salinas em alguns locais da 
costa nordestina de modo que esta demanda pudesse ser suprida. Eram 
salinas de pequeno porte, cuja produção somente era suficiente para o 
consumo das regiões em que se instalavam. 

Só na segunda metade do século XVI, de acordo com Andrade (1995), é que 

começaram a ser descobertas grandes salinas naturais situadas ao longo da costa setentrional 

do Rio Grande do Norte e do Ceará. Os portugueses, sendo os primeiros a explorarem a 

produção de sal na costa nordestina, principalmente no Rio Grande do Norte, descobriram que 

os índios, que habitavam a região, já bem antes produziam o sal nas salinas naturais. O 

mesmo autor citado acima,  afirma que:  

Quando os portugueses expandiram o povoamento em direção ao 
Maranhão, lutando contra os franceses, Gabriel Soares de Souza, ao 
descrever a costa brasileira, salientava que no Rio Grande havia "muito 
sal feito" e que na costa havia abundância de peixes e peixe-boi que eram 
muito pescados e caçados pelos indígenas tapuias e potiguares. 
Certamente, havendo sal e abundância de pescado os indígenas já 
utilizavam na conservação de seus alimentos, embora de forma bastante 
primitiva. (Andrade: 1995, p.25), 

Depois dos portugueses e dos espanhóis, holandeses passaram a ter um grande 

interesse pela produção de sal, utilizando-se da mão-de-obra indígena. No entanto, devido à 

indocilidade dos nativos, a exploração das salinas tornou-se inviável. Além disso, no ano de 

1644,  os holandeses foram expulsos da região e os portugueses novamente passaram a 

dominar a produção de sal. A partir daí as terras produtoras de sal marinho foram apossadas 

pelos sesmeiros que eram criadores de gado. Assim, estes viram a possibilidade de conseguir 

maiores lucros no abate do gado, sob a forma de charque do que vender o gado vivo, 

impulsionando fortemente a produção salineira. Andrade ainda relata que:  

A expansão da pecuária por terras do Ceará e do Piauí, mais distantes de 
Pernambuco e da Bahia, os grandes centros consumidores, levou os 
fazendeiros do início do século XVIII a desenvolverem a indústria da 
carne seca, deixando de vender o gado vivo, para fazê-lo abatido. Para 
isto, fundaram "oficinas" rústicas em que o gado era abatido, a carne 
salgada e o couro curtido, para a venda. A atividade tornou-se altamente 
rendosa porque o boi deixava de fazer grandes caminhadas perdendo peso 
e porque se podia fazer um maior aproveitamento do mesmo com a 
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produção e comercialização de couros, sebo, chifres, etc. E o sal era 
abundante. (Andrade, 1995, p. 26). 

Entretanto, por vários anos, o sal continuou a ser extraído de reservas naturais. Apenas 

a partir da segunda metade do século XIX é que as demandas por sal cresceram a ponto de 

exigir a construção de salinas projetadas pelo homem e, mesmo assim, a produção salineira 

continuou a ser insuficiente para suprir uma demanda vertiginosamente crescente. Assim, a 

construção de salinas se espalhou rapidamente na região. Devido à grande procura, muitos 

empresários começaram a construir grandes reservatórios destinados a represar a água nos 

períodos das marés altas. Daí, começaram a surgir os primeiros adventos tecnológicos, como 

por exemplo, os cata-ventos. 

Foto 9 - Cata-vento de uma salina manual –Grossos/RN. 

Nesse momento, a produção salineira começou a se configurar como uma atividade 

empresarial realmente organizada e o seu crescimento contínuo começou a exigir uma atenção 

maior em relação a vários aspectos, principalmente no que diz respeito ao transporte. Porém, 

encerra-se aí o ciclo colonial da produção salineira. 

1.3.1 As Salinas Manuais6

Na produção do sal muita coisa já mudou. Sobre isso, Andrade aponta alguns pontos 

importantes que precisamos refletir: 

Para podermos compreender os problemas do parque salineiro nordestino, 
torna-se necessário entender como ele se formou e como se organizou, 

                                                
6 Para compreender melhor o processo da produção de sal numa salina manual, veja o anexo H. 
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tanto diante da intervenção governamental, como nas técnicas de 
produção e nas relações de trabalho que desenvolveu. Técnicas e relações 
que foram se modificando através dos tempos em consequência de 
desafios económicos e sociais. É interessante analisarmos como as salinas 
se organizaram e funcionaram na primeira metade do século XX, e quais 
as transformações que ocorreram e ainda ocorrem na segunda metade 
deste século. (1995: 43).

Já vimos que as salinas armazenam grandes volumes de águas do mar, que através da 

evaporação, essas águas são reduzidas até acontecer a cristalização do sal e que,a partir daí, 

inicia-se um novo estágio da produção: a colheita. 

A colheita manual nas salinas sempre foi um trabalho insalubre. Apesar disso, existia 

um grande número de empregos na produção salineira manual e todo o processo de produção 

era feito através da ação direta do homem. Porém, por causa da mecanização, hoje há poucas 

salinas manuais com um número bem reduzido de trabalhadores.   

Foto 10 - Salina manual –Grossos/RN. 

Antigamente, alguns homens se encarregavam de amontoar o sal dentro dos 

cristalizadores, outros de enviar os balaios, enquanto os demais carregavam os  balaios para a 

pilha dos aterros. Este tipo de colheita perdurou por algum tempo, depois veio a introdução de 

carros-de-mão, que se constituiu em um avanço importante na produtividade do trabalho. 

Assim, a colheita se realizava com mais rapidez e com menos força de trabalho empregada, 

ocorrendo então, a primeira revolução na produção salineira. 

1.3.2 A Mecanização das Salinas 

Todos aqueles homens que eram pagos para colher e transportar o sal até a 

embarcação, tornaram-se completamente desnecessários. Então, pode-se perceber a influência 

determinante do advento de novas tecnologias na produção salineira.  
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Como pudemos observar, antes da introdução da esteira, o carregamento das 

embarcações era realizado através da utilização de balaios. Hoje, a esteira apresenta-se como 

maneira ideal de realizar esta função.  

Foto 11 - Esteira transportadora para empilhamento do sal. 

Todas estas modificações se processaram devido a um crescimento ocorrido ano a ano, 

nas demandas por sal, e passaram a ser exigidas maiores quantidades com menos tempo e 

com custos reduzidos.  

 Atualmente, pouco resta da produção salineira manual, só algumas médias e pequenas 

salinas que ainda usam pás e carrinhos de mão para fazer a colheita do sal. Por outro lado, 

hoje, nas salinas modernas, a captação das águas é feita através de grandes bombas 

centrífugas. 

Foto 12 - Bombas centrífugas para captação das águas do mar. 

Para uma melhor compreensão da diferença entre o processo manual e o processo 

mecanizado, observemos agora a figura abaixo: 
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Figura 1 – Diferença entre as salinas manual e mecanizada (Romano, 1990). 

1.4  O Beneficiamento do Sal 

O Beneficiamento é etapa da produção que consiste na moagem e refinação do sal 

grosso marinho. Primeiramente, acontece a lavagem. Depois vem a secagem do sal, se este for 

refinado. 

Foto 13 - Operário arrastando o sal para dentro do elevador. 
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Atualmente, a tecnologia que se usa para a secagem do sal é, normalmente, em sistema 

de leito fluidizado. Depois de secado, o sal é peneirado e aditivado conforme seu destino. Por 

fim, o sal é empacotado e estacado, pranto para o embarque. 

  
        Foto 14 - Embalamento.                       Foto 15 - Enfardamento.                      Foto 16 - Estocagem. 

De acordo com o objetivo de cada cliente, existem vários tipos de sal, como por 

exemplo, o sal grosso, o sal moído, o sal peneirado, o sal refinado e sal granulado, entre 

outros. 

1.5 A Comercialização, a Utilização e Consumo do Sal 

Quanta a Produção mundial, de acordo com Silva (2001), o consumo de sal 

cristalizado na Comunidade Européia é de cerca de 20,2 milhões de toneladas, e nos Estados 

Unidos, 48,9 milhões de toneladas. O mesmo autor afirma: 

A variação da demanda depende em primeiro lugar da indústria química de 
soda cáustica e cloro, mas com grandes variações das necessidades para uso 
nas vias públicas no inverno para amenizar a rigorosidade do clima. Para a 
indústria química, em referência à utilização de sal-gema ou sal marinho, 
não faz diferença, com poucas exceções [...].Existem dois fatores que 
determinam a qualidade de sal que ingressa no mercado internacional: o 
desempenho econômico das principais indústrias químicas e a intensidade 
do inverno na América do Norte e no Norte da Europa. Na atualidade, os 
Estados Unidos são o principal produtor de sal com 41,4 milhões de 
toneladas anuais mediante a operação de 48 empresas que geram 1/4 do sal 
no mercado mundial. (Silva: 2001: 101). 

Por outro lado, a Austrália e o México são os principais exportadores de sal devido a 

seu baixo perfil de consumo e às excelentes condições climáticas que possibilitam produzir 

sal solar de alta qualidade. 

No que se refere aos usos do sal-gema, praticamente toda produção é utilizada para 

produção de soda cáustica. Para a produção de soda cáustica, a principal fonte também é o sal. 

O cloro e a soda cáustica são considerados produtos de primeira geração obtidos do sal. Estes 

dois produtos químicos são largamente usados para produção de outros materiais, os quais são 

considerados produtos de segunda geração. 
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A produção do complexo soda/cloro destina-se aos sub-setores: têxtil, 

química/petroquímica, metalurgia, papel e celulose, sabões e detergentes.  

A variedade da utilização do sal tem sido definida não só por novos processos 

tecnológicos de determinados alimentos, mas também pelo surgimento de produtos com 

baixos teores de sal em suas composições. 

Quanto ao sal comercializado para uso direto pela população, o produto passa, como 

vimos antes, pelo processo de beneficiamento. Silva declara que: 

A comercialização do sal desta forma está na faixa de 525.000 
toneladas/ano, dos quais cerca de 409.000/t/ano são distribuídas pelos 
armazéns e supermercados para o consumidor final como sal de mesa e para 
preparação dos alimentos e, cerca de 116.000 toneladas são destinadas ao 
mercado institucional e pulverizadas entre seus inúmeros e variados 
sistemas de alimentação. 
O consumo de sal cristalizado no país atualmente está em torno de 
4.175.000 de toneladas.  
O aumento ou diminuição do consumo de sal marinho pelos setores 
consumidores depende mais da performance do complexo soda-cloro e dos 
produtos para a agropecuária (alimentação animal) do que dos demais 
setores. 
Observa-se que, no Brasil, o segmento alimentar representa 23,2%, 
considerando-se o consumo humano direto e através de produtos 
alimentícios, e os demais setores contribuem com 77,8% do sal distribuído e 
comercializado no mercado interno. (Silva: 2001: 103). 

Além de comercializado em todo o Brasil, o sal produzido pelas Industrias Salineiras é 

também exportado para diversos países da América do Norte ao Sul, África e Europa. O sal 

exportado é utilizado principalmente para o refino, para diversas aplicações da indústria 

química e para o degelo das estradas. Boa parte do sal grosso produzido nas salinas do Estado 

do Rio Grande do Norte é transportado via marítima para os portos brasileiros e estrangeiros.  

No que diz respeito aos aspectos do comércio internacional, o Brasil ao mesmo tempo 

tem exportado e importado sal sob vários tipos e formas. As exportações de sal significativas 

são de sal marinho a granel, seguindo-se de outros tipos de sal. 

1.6 Considerações Gerais 

Depois de tudo o que vimos, podemos constatar que a produção salineira passou por 

uma verdadeira revolução técnica. É claro que a utilização de novas tecnologias traz 

importantes benefícios em relação à produtividade, preço e qualidade dos serviços prestados. 

Todavia, as conseqüências para o emprego são por demais nocivas, pois o desemprego 

tecnológico é uma das dificuldades que afetam de maneira expressiva a população de uma 

forma geral.  
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Porém, mesmo com todas as tecnologias existentes, não podemos deixar de perceber a 

grande importância que as salinas manuais tiveram e têm ainda hoje para este setor. Do 

mesmo modo, uma atividade tão relevante como a de produzir o sal não poderia passar pela 

história sem ser lembrada pela sociedade como um todo e pelo Estado do Rio Grande do 

Norte, principalmente.  

Queremos com o nosso trabalho, então, contribuir com a construção desta história, 

mostrando o seu valor e a riqueza de conhecimento que a Indústria salineira tem também na 

sua terminologia.  
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CAPÍTULO II - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Que a conversa de vocês seja sempre agradável,  
temperada com sal, sabendo responder 

a cada um como convém.  
(Colossenses 4, 6) 

Esta pesquisa fundamenta-se nos princípios metodológicos das Ciências do Léxico 

que, mesmo sendo tão complementares entre si, têm objetos de estudo, metodologias e 

pressupostos teóricos diferentes.  

De modo geral, os ramos do saber que se ocupam do estudo, da análise e da descrição 

do léxico são a lexicologia, a lexicografia, a terminologia e terminografia. Além dessas, 

atualmente, surge também a Socioterminologia, uma nova abordagem que se interessa pelo 

movimento das variações dos termos das línguas de especialidade. Aqui a Socioterminologia 

constitui a vertente a qual adotamos para nortear, de modo particular, toda a nossa pesquisa. 

Portanto, para que possamos ter uma visão mais clara das Ciências do Léxico, 

primeiramente abordamos sobre a Lexicologia, com algumas considerações gerais sobre as 

Lexias. Em segundo lugar, apresentamos a Lexicografia. Depois, além de tratarmos sobre a 

Terminologia e suas vertentes, também damos ênfase ao termo, que é o objeto de estudo da 

Terminologia. Em seguida, damos a conhecer um pouco sobre a Terminografia e, de forma 

mais aprofundada, apresentamos a Socioterminologia.  

 E, ao falarmos sobre a Socioterminologia, enfocamos a questão das variantes e de suas 

classificações terminológicas e socioterminológicas. Logo após, tratamos a respeito da 

metodologia da pesquisa em Socioterminologia e, por fim, apresentamos algumas tipologias 

de repertórios lexicográficos e terminográficos.  

2.1 Considerações Gerais sobre as Ciências do Léxico 

Conforme Biderman (2001, p.13), o léxico de uma língua constitui uma forma de 

registrar o conhecimento do universo e o processo de nomeação da realidade que gera o léxico 

dessa língua, fazendo-nos apropriar o real. Claro que não nos apropriamos do real apenas 

através do léxico. Isto porque a língua retrata o real, tanto pelo léxico, quanto pela fonética, 

pela morfologia, pela sintaxe e pela semântica, embora o léxico seja o mais palpável e 

imediato. 
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É por meio do léxico que denominamos os seres e os objetos, simultaneamente, 

classificando-os e identificando suas semelhanças e apontando suas diferenças que os 

individualizam.   

2.1.1 A Lexicologia  

Baseado em pressupostos teóricos lingüísticos, a Lexicologia se define como uma 

disciplina teórica e cientifica do léxico que é o conjunto de palavras (unidades lexicais) de 

uma dada língua. Sobre este estudo, Barros (2004, p. 60), afirma:   

  
Sua unidade padrão é a unidade lexical, caracterizada pela não-
separabilidade dos elementos que a realizam do ponto de vista fonético e é 
identificada pela possibilidade de comunicação no sintagma ou frase [...] 
Em Lexicologia a análise do signo pode ser feita em diferentes perspectivas, 
de acordo com o recorrente no tempo e no espaço: ponto de vista 
sincrônico, diacrônico ou ainda pancrônico; sintópico e diatópico. 

Esta se ocupa dos problemas teóricos que embasam o estudo do componente lexical 

geral, e não especializado, das línguas, focalizando os seus vários enfoques de abordagem, 

como neologismos, tecnoletos, formas verbais, vocabulários técnico-científicos e vocabulários 

regionais. Isto é, na análise lexical são levadas em conta  todas as possibilidades de realização 

e de significação da unidade léxica. Assim, por exemplo, a unidade lexical ferro é estudada 

pela Lexicologia em todas as suas acepções, de acordo com o nível de língua (popular, 

familiar), de acordo com os domínios especializados (o que significa em química, na 

metalurgia), em seus sentidos denotativo e conotativo, do ponto de vista da dinâmica de 

criação lexical, e por outros aspectos.  

O estudo do léxico de uma língua até pouco tempo vinha sendo desenvolvido, quase 

exclusivamente, por meio de estudos tradicionais que abordavam, dentre outros temas, a 

formação e o significado das palavras. Atualmente, a Lexicologia se ocupa com os problemas 

relativos à formação das palavras, tais como a categorização e a estruturação do léxico. Mas,  

além disso, ela realiza também o estudo das significações lingüísticas, mantendo uma estreita 

relação com a semântica. Ou seja, a lexicologia se ocupa dos aspectos formais e semânticos 

das unidades lexicais de uma língua.  

Por isso que, para Haensch (1982, p.93), a lexicologia é a descrição do léxico a partir 

das suas estruturas e regularidades morfológicas e semânticas. Com isso, o autor faz uma 
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diferença entre o estudo das regularidades formais (morfologia lexical) e o das regularidades 

semânticas (morfologia semântica ou semântica lexical).7

Aqui é importante também frisar que o léxico de uma língua é potencialmente infinito. 

Como afirma a célebre lexicógrafa Rey-Debove (1971), mesmo os dicionários mais ricos não 

podem repertoriar todas as palavras de uma língua. O dicionário é uma ferramenta 

indispensável para a lexicologia, mas ele não é a ferramenta exclusiva. Isto quer dizer que não 

podemos nos contentar apenas com as palavras registradas nos dicionários para definir o 

léxico de uma língua.  

2.1.1.1 Considerações Gerais sobre as Lexias  

Ao falarmos sobre a Lexicologia, é de fundamental importância que 

enfatizemos também a noção do que seja lexia. Do ponto de vista de sua estrutura 

morfossintática e léxico-semântica, a lexia pode constituir-se de um único lexema ou 

de uma sequência lexemática.  

O lingüista francês Bernard Pottier, em suas pesquisas, enfatizou a importância do 

termo lexia e apresentou a partir deste termo toda uma teoria. Para Pottier (1974), lexias são 

elementos lexicais ou lexemas. Em outros termos, são unidades funcionais significativas de 

comportamento lingüístico que se opõem ao morfema e à palavra e que assumem uma função 

importante quando distinguem as partes do discurso.

Além disso, as lexias são formas e estruturas lingüísticas de natureza diferente. Suas 

características comuns consistem em que elas estão acumuladas no léxico, na parte da 

consciência lingüística que abrange as unidades denominativas, e em que elas exercem uma 

função denominativa para fenômenos da realidade.  

Estas condições não são só cumpridas por palavras simples (lexias simples), mas 

também pelas palavras compostas (as lexias compostas), pelas palavras complexas (as lexias 

complexas) e pelos fraseologismos (lexias textuais). Portanto, as lexias podem ser simples, 

compostas, complexas e textuais.  

A lexia simples é monolexemática, isto é, constitui-se de um único lexema, com ou 

sem gramemas. Assim, a lexia simples coincide com a noção de palavra simples e de palavra 

derivada da gramática tradicional.  Por exemplo, sal é uma lexia simples (palavra simples), 

composta somente pelo lexema, já saleiro é lexia simples (palavra derivada) porém composta 

                                                
7 Além dessa relação da morfologia e da semântica, a Lexicologia apresenta, também, fronteiras com outras 
ciências, tais como a Dialetologia e Etnolingüística e, mais recentemente, com a Psicolingüística e a 
Neurolingüística.     
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de um lexema sal + os dois gramemas eir e o. O o indica o masculino, já que podemos ter 

saleira. Assim, para Pottier o lexema é o suporte de conceito e o gramema, o indicador de 

função.   

Também a lexia simples se combina com outras lexias simples para formar novas 

unidades lexemáticas: a lexia composta (palavra composta), que Pottier define como resultado 

de uma integração semântica, como por exemplo, em tire-bouchons (saca-rolhas)  

Podemos perceber que as lexias compostas são polilexemáticas, isto é, contêm mais de 

um tema ou radical. A lexia composta consiste em pôr lado a lado duas lexias simples ou 

derivadas, ligadas pela significação. Escrevem-se simplesmente aglutinadas ou justapostas 

separadas ou não por um hífen. Exemplos: planalto, aguardente, vaivém, rubronegro, beija-

flor, caneta-tinteiro, porta-bandeira. 

Como vimos acima, as lexias compostas correspondem às palavras compostas da 

gramática normativa. Em Barros (2004, p. 100-101), as lexias compostas são citadas como 

termos compostos. Para autora: 

Os termos compostos também são unidades lexicais formadas por dois 
ou mais radicais. Distinguem-se, no entanto, dos termos complexos 
pelo alto grau de lexicalização e pelo conjunto de morfemas lexicais 
e/ou gramaticais que os constitui, em situação de não-autonomia 
representada graficamente pela utilização do hífen, como em mão-de-
obra, pé-de-cabra, pá-de-cavalo. 

O interessante é que, em seguida, Barros considera as unidades lexicais compostas por 

aglutinação (como fidalgo, embora etc.) e pela justaposição sem hífen de dois ou mais 

radicais como termos simples.8

A lexia complexa também é considerada lexia polilexemática, pois ela é constituída de 

uma seqüência lexemática, com dois ou mais lexemas, que, em virtude de seu uso 

constante na língua, acabam por se transformar em construções fixas, num processo de 

lexicalização semântica, adquirindo significado único, em graus diversos. Exemplos de 

lexias complexas podemos citar as seguintes: máquina de escrever, imposto de renda.

Além disso, para Pottier, das lexias textuais fazem parte, por exemplo, os 

fraseologismos e os ditados, tais como andar a cavalo e pôr os pontos nos is, expressando 

fortemente seu caráter idiomático. 

                                                
8 No caso da aglutinação, como em fidalgo, considera-se o vocábulo uma lexia simples porque desapareceu o 
sentimento de composição; já em planalto ou aguardente, como sobrevive o sentimento da composição, aí sim 
considera-se como lexias compostas. 
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Deste modo, podemos afirmar que, em Pottier os Lexemas são parte das lexias simples, 

compostas, complexas e textuais, constituindo de estruturas formais diferentes.  

O que falamos antes pode ser resumido no quadro geral abaixo:  

LEXIAS

Monolexemática Polilexemática
Lexia simples Lexia composta Lexia complexa Lexia textual 

Simples Derivada Aglutinação Justaposição 

Sal Saleiro planalto mão-de-obra 

máquina de escrever andar a cavalo

Quadro 2 - Classificação das Lexias de acordo com Pottier (1974). 

2.1.2 A Lexicografia  

A Lexicografia é a ciência voltada para as técnicas dos dicionários de língua (ou 

especiais) e para análise da descrição da língua, feitas por essas obras lexicográficas. 

Basicamente, a lexicografia é uma disciplina aplicada: ela se ocupa da elaboração de 

dicionários¸ vocabulários, glossários. Por isso é que se diz que as pesquisas lexicológicas 

podem ter aplicações lexicográficas.  

Assim é que, para Biderman (2001, p. 17), “o dicionário de língua faz uma descrição 

do vocabulário da língua em questão, buscando registrar e definir os signos lexicais que 

referem os conceitos elaborados e cristalizados na cultura”. 

 Os dicionários de língua registram unidades lexicais em todas as suas variações 

morfossintáticas e em todas as suas acepções. É de responsabilidade também da Lexicografia 

a produção dos chamados dicionários especiais, ou seja, dicionários de língua que registram 

só um tipo de unidade lexical ou fraseológica, como os dicionários de gírias, de ditados, de 

provérbios, de sinônimos e de antônimos. Estes dicionários podem ser monolíngües, bilíngües 

ou multilíngües.  

 Já para Barbosa (1990, p. 153), a Lexicografia é definida como sendo uma tecnologia

que trata da palavra no que concerne à atividade de compilação, classificação e análise das 

unidades do léxico e sua organização em dicionários, vocabulários técnico-científicos e 

vocabulários especializados. Na verdade, a Lexicografia é uma aplicação dos fundamentos 

teóricos e metodológicos da Lexicologia.  

Por isso é que, semelhantemente à Lexicologia, a Lexicografia tem despertado um 

grande interesse dos lingüistas, por também desenvolver trabalhos de descrição do léxico. 

Mas a atividade desta disciplina já é bem antiga e tradicional, como observa Krieger e Finatto 

(2004, p. 47): 
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No conjunto das disciplinas que, em razão de seus objetos e propósitos, são 
correlatas à Terminologia situa-se a Lexicografia, consensualmente definida 
como arte ou técnica de compor dicionários. A Lexicografia ocupa um lugar 
histórico entre as disciplinas dedicadas ao léxico, pois milenar é sua 
atividade essencial. 

2.1.3 A Terminologia  
  

Para Cabré (1995), o termo terminologia é polissêmico. Ele pode ser usado para 

designar uma disciplina, uma prática ou o produto gerado por essa prática. A causa dessa 

diversidade de definições para este termo, está na perspectiva “poliédrica” da terminologia 

com relação a seus fundamentos, seus enfoques e suas aplicações práticas. 

Também Sager (1998), concordando com Cabré, afirma que, a terminologia, como 

teoria, é um conjunto de premissas, argumentos e conclusões necessários para explicar o 

relacionamento entre conceitos e termos especializados; como prática, é um conjunto de 

métodos e atividades voltado para coleta, descrição, processamento e apresentação de termos; 

e como produto, é um conjunto de termos, ou vocabulário, de uma determinada especialidade. 

Assim, por meio das diversas definições dadas à Terminologia, podemos observar que 

esta constitui-se numa disciplina (ciência) que tem como principal ocupação o estudo e a 

descrição do léxico. Ou seja, dos termos ou lexias que adquirem uma certa especialidade na 

linguagem usada por uma determinada área do conhecimento humano (as línguas de 

especialidade). Enquanto prática, a Terminologia ocupa-se da “aplicação de um saber a um 

fazer, ou seja, à elaboração de obras terminológicas.” (Ferreira, 1997, p.7). E nesta 

perspectiva, que entra em jogo, então, a Terminografia.  

A Terminologia, além de ser é uma disciplina teórica, ela se utiliza da Lingüística, das 

Ciências da Comunicação, das Ciências Cognitivas, da Ciência da Informação e das 

especialidades particulares. Por isso, é um campo inter e transdisciplinar que envolve a 

descrição e a ordem do conhecimento e sua transferência, tendo como elementos centrais os 

conceitos e termos. Assim, a Terminologia compreende o estudo científico dos conceitos e 

seus respectivos termos no seu funcionamento social e pertencentes a áreas da experiência 

humana.  

Além disso, a Terminologia tem como tarefa observar as unidades da língua natural e 

da comunicação especializada e propor a representação de conceitos e sistemas de conceitos 

através de termos; agilizar a comunicação entre especialistas, bem como entre especialistas e 

o público em geral. Esta disciplina assume, portanto, funções de comunicação e de 

representação, como também procura o consenso e propõe formas de controle da diversidade 

de significação.   
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2.1.3.1 Vertentes da Terminologia

No que diz respeito à concepção da terminologia como disciplina, existem correntes 

divergentes na literatura, surgindo assim várias "escolas". Tais escolas continuam 

influenciando até hoje os trabalhos desenvolvidos no mundo todo.  

A Terminologia iniciou-se em 1931, com o engenheiro, industrial e professor Wüster, 

por meio da publicação de sua obra Sprachnormug in der Technik, besonders in der 

Elektronik, que apresentava preocupações de ordem puramente metodológica e normativa.  

Assim, a Escola de Viena foi marcada pelo trabalho de E. Wüster, pois sua tese se 

preocupava em discutir a natureza dos conceitos, suas características e relações mútuas, sua 

definição, a formação de termos, normalização e internacionalização. De acordo com Wüster, 

uma das preocupações da Terminologia é a eliminação das ambigüidades nas comunicações 

científicas. Por isso, constitui-se na base da Teoria Geral da Terminologia defender que essa 

matéria é autônoma e auto-suficiente, considerando-a uma disciplina original, dotada de 

fundamentos próprios, apesar de conectada historicamente a outras disciplinas. 

Quanto à Escola de Praga, ela aliou os ensinamentos de Wüster aos princípios da 

escola funcionalista fundada a partir dos trabalhos de Saussure, preocupando-se em destacar 

os aspectos funcionais da linguagem. Seus principais representantes são Vancura, Kopecky e 

Coda cujos trabalhos contribuíram para a caracterização dos vários tipos de línguas de 

especialidade (como a técnica, a jornalística, a falada entre outras).  

Já a Escola Soviética teve sua origem a partir dos trabalhos de Caplygin e Lotte. Mas 

sua preocupação principal se voltava aos aspectos teóricos e metodológicos, diferentemente 

de Wüster, cujo objetivo era o de propor formas para o tratamento concreto dos dados 

terminológicos.  

Na terminologia contemporânea, há também outros autores que defendem a autonomia 

da terminologia, mas destacam seu caráter interdisciplinar. Segundo Sonneveld (1993), a 

disciplina terminologia congrega conhecimentos oriundos de diferentes ciências, como a 

informática, a lingüística, as ciências da documentação e classificação, a conceptologia e a 

nomenclatura. Essa síntese, no ponto de vista de Sonneveld, resultou em um campo de estudo 

multidisciplinar com métodos e princípios próprios.

Ainda com respeito à terminologia contemporânea, Cabré (1995), responsável pela 

Teoria Comunicativa da Terminologia, reforça a idéia da Terminologia como uma 

interdisciplina, mas com bases teóricas delimitadas e objeto de estudo definido, considerando-

a uma disciplina original em seu sentido restrito, pois, em sua concepção, é uma disciplina 
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que, ao tomar alguns fundamentos de outras disciplinas, seleciona elementos de cada uma 

delas e constrói um espaço próprio e original, diferenciado dos outros campos científicos.   

Além dessas, têm-se também as propostas da Socioterminologia, com François Gaudin, 

na França, e os trabalhos desenvolvidos no Canadá (com Pierre Auger, entre outros) que 

implicaram na reorganização das ações de planejamento lingüístico. 9

Têm-se também os trabalhos de Rita Temmerman, da Alemanha, na Terminologia 

cognitiva, e os de Marcel Diki-Kidiri (França e Senegal), na Terminologia cultural. Há, 

também, outros trabalhos que buscam, na Teoria do Discurso e na Lingüística Textual, 

constituir as terminologias a partir de uma abordagem mais pragmática e semiótica.  

2.1.3.1.1 Objeto de estudo da Terminologia: o termo

O objeto de estudo da Terminologia é o termo que se constitui uma unidade lexical 

com um conteúdo específico dentro de um domínio especializado, ou seja, é o signo 

lingüístico das línguas de especialidade. Ele pode ser analisado do ponto de vista do 

significante e do significado, das relações de sentido com os demais termos, do seu valor 

sociolingüístico entre outros.  

O termo pode ser também chamado de unidade terminológica e o conjunto de termos 

de uma área especializada pode ser denominado de terminologia ou conjunto terminológico.  

Nos estudos lexicológicos e terminológicos, há muita freqüência dos termos lexema, 

vocábulo/termo e palavra, às vezes causando confusão. Para que isso não aconteça, 

fundamentamos em Barbosa (1994) este ponto. Para a autora, enquanto o lexema é a unidade-

padrão do nível do sistema e a palavra-ocorrência no nível da fala, o vocábulo ou termo é a 

unidade-padrão de uma norma lingüística e sociocultural. 

 Quanto à estruturação semântico-sintática, Barbosa afirma que o lexema, no sistema, 

apresenta maior número de semas lexicais e gramaticais em seu semema; o vocábulo de 

determinada norma sofre restrições semântico-sintáticas, correspondentes às constantes 

coerções de um universo de discurso; e a palavra-ocorrência sofre ainda maior restrição, mas, 

ao mesmo tempo, recebe acréscimos da combinatória dos semas contextuais, no percurso 

sintagmático. Assim, Barbosa (1994, p. 292) aponta que: 

Nessas condições, o lexema, enquanto unidade-padrão do dicionário de 
língua, tem um significado abrangente, estruturado como um sobressemema 
polissemêmico, que resulta da recuperação de normas semânticas diversas, 
das variações diacrônicas, diatópicas, diastráticas e diafásicas. Compreende 

                                                
9 Como foi dito antes, adotamos esta abordagem para nortear a nossa pesquisa.
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vários vocábulos, correspondentes a distintas acepções, que, no entanto, 
mantêm uma intersecção, isto é, um subconjunto semêmico definido como 
núcleo sêmico. Trata-se de unidade de sistema, in absentia. 
O vocábulo e/ou termo, como unidade-padrão de um vocabulário técnico-
científico ou especializado, tem um significado restrito e caracterizador de um 
universo de discurso, estruturado como semema que tende à monossemia e 
que contém semas que podem relacionar-se a vários topoi, chronoi, strata, 
mas são específicos de uma phasis. Resulta da recuperação de ocorrências 
relacionadas a uma norma discursiva, para cuja configuração contribui. É um 
modelo de realização, ou uma classe de equivalência de n palavras 
concretamente realizadas em textos-ocorrência integrantes do universo de 
discurso em causa. Trata-se de unidade de norma, in absentia.    
A palavra, enfim, enquanto unidade-padrão do glossário, tem significado 
específico, estruturado como epissemema – daquela ocorrência, naquela  
combinatória –, relacionado a um chronos, a um topos, a um stratum e a uma 
phasis. Trata-se de unidade de discurso manifestado, in praesentia.  

Dando maior atenção ao termo,  Cabré (1995) ressalta que a terminologia, como uma 

concepção de termo, é o conjunto das unidades de expressão e comunicação que permitem 

transferir o pensamento especializado. Portanto, é uma forma de transferir, de comunicar. 

Na seleção desses termos para a elaboração de um glossário especializado, segundo 

Cabré, Estopá e Lorente (1996, p.1), os terminólogos se encontram diante de quatro 

problemas cruciais,  a saber: 

1° o reconhecimento dos termos versus as palavras de uso comum: diz respeito aos 

critérios que devem ser usados para determinar se uma unidade é ou não terminológica 

(critério de especificidade temática); 

2° a atribuição de cada termo a um âmbito temático: o segundo problema é saber se as 

unidades consideradas terminológicas são próprias ou não de um campo especializado 

(critério de atribuição de âmbito);  

3° a consideração de sua pertinência para um determinado vocabulário: consiste em 

estabelecer os critérios que permitam determinar se as unidades que aparecem na 

documentação de trabalho são ou não pertinentes para um determinado vocabulário 

(critério de pertinência); 

4° a delimitação das unidades complexas: consiste em saber delimitar o segmento 

formal que corresponde a uma unidade terminológica, ou seja, estabelecer qual é sua 

forma lingüística; esta não oferece dúvidas no caso de unidades simples ou 

sintagmáticas altamente específicas, mas provoca uma grande confusão diante de 

unidades semi-específicas de forma sintagmática (critério de delimitação).   

  As mesmas autoras apontam também que a solução de todas estas questões, no 

entanto, não pode ser levadas a cabo de forma global, pois a competência requerida para 
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aborda-las é diversa para cada uma e o conjunto de competências necessárias nem sempre 

coincide no mesmo tipo de especialista. Nesse contexto, Cabré, Estopá e Lorente (1996, p. 2-

3) declaram: 

Ciertamente, si analizamos los dos primeros problemas observamos que 
mientras que el reconocimiento de los términos de un ámbito de 
especialidad es una tarea que sólo pueden resolver de manera directa los 
especialistas en la materia, la atribución a su ámbito de origen (noción 
distinta al reconocimiento de cada uno de los términos usados en un 
ámbito determinado) no puede ser resuelta por ellos, por cuanto no poseen 
conocimientos suficientes de todas las áreas de especialidad. Pueden 
identificar las unidades especializadas de su dominio, pero no las 
unidades de valor terminológico que pertenecen a dominios ajenos.  
Paralelamente, una situación parecida se produce cuando un especialista 
intenta resolver las dos últimas cuestiones: considerar la pertinencia de un 
término para un vocabulario y delimitar las unidades complejas. Para 
resolver el primer caso, sólo alguien formado en metodología 
terminológica que sepa aplicar adecuadamente los principios de 
caracterización de un vocabulario (tema, destinatarios, funciones y 
funcionalidades) podrá definir si una unidad (independientemente del 
hecho de que sea originaria de uno u otro ámbito) debe formar parte de la 
nomenclatura de un diccionario especializado, ya que sólo los objetivos y 
características generales de un producto terminológico deben condicionar 
la selección de las unidades que este debe contener.  

No que se tange à quarta questão, para estabelecer os limites do segmento que 

corresponde a um termo de estrutura sintagmática, a competência no tema é uma condição 

necessária para o reconhecimento de seu caráter de termo, porém não é uma condição 

suficiente, como mesmo apontam as pesquisadoras.   

En efecto, en los ámbitos especializados, más técnicos que científicos, 
observamos que aparecen muy frecuentemente combinaciones 
lexemáticas que corresponden a descripciones de conceptos; estas 
combinaciones a veces forman una unidad terminológica y otras son 
paráfrasis de dichas unidades. En estos casos, sólo un buen conocimiento 
lingüístico de las estructuras possibles y probables de cada ámbito 
especializado podrá ayudar a diferenciar las unidades terminológicas de 
las simples combinaciones de discurso que las describen, y que 
representan, grosso modo, su definición. Serán también los criterios 
gramaticales los que decidirán más explícitamente el segmento exacto que 
corresponde a una unidad terminológica. Finalmente, en la difícil frontera 
entre un término de estructura sintagmática y una combinación con un 
alto valor de aparición, sólo los criterios cuantitativos, los formales, 
aducidos por el análisis lingüístico, y el reconocimiento por la 
competencia permitirán establecer diferenciaciones con un cierto rigor y 
precisión. (Op. Cit., p.3). 

2.1.4 A Terminografia  
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A Terminografia compreende uma face aplicada, voltada à produção de glossários, 

dicionários técnicos ou terminológicos e bancos de dados, podendo também ser chamada de 

Lexicografia Especializada. Sua estreita relação com a Terminologia se dá por causa dos seus 

fundamentos teóricos para a realização do trabalho terminográfico. 

Mesmo sendo considerada um ramo da Terminologia, a Terminografia tem sua 

identidade própria. Ela estabelece os dicionários terminológicos como seu objeto de estudo. 

Sobre uma distinção básica entre as duas, Barros (2004, p. 68) aponta que a 

Terminologia e a Terminografia se diferenciam, grosso modo, pelo caráter científico da 

primeira e pelo caráter tecnológico da segunda. Assim, enquanto a Terminologia é uma 

ciência fundamental, a Terminografia é aplicada. Mas as reflexões teóricas da Terminografia 

também lhe atribuem um estatuto de ciência básica. Ou seja, ela é ao mesmo tempo uma 

ciência teórica-prática e aplicada. 

Enfim, embora as duas ciências tenham aplicações diferentes no tratamento da unidade 

terminológica, elas são complementares e têm tarefas em comum. A Terminografia apresenta-

se como um ramo da Terminologia aplicada. Por isso é que, segundo Cabré (1995), muitas 

vezes é confundida com a Terminologia. 

 Concluindo esta seção, apresentamos um quadro geral que Barros (2004, p. 64) aponta 

sobre as semelhanças e as diferenças entre Lexicologia, Lexicografia, Terminologia e 

Terminografia, para que possamos entender de forma resumida a relação que existe entre 

estas Ciências. Vejamos abaixo: 

Lexicologia Lexicografia Terminologia Terminografia
Campo de 

atuação 
língua geral Língua geral línguas de 

especialidade 
línguas de 

especialidade 
Unidade padrão unidade 

lexical, 
lexema 

unidade lexical, 
lexema 

unidade 
terminológica, termo 

unidade 
terminológica, 

termo 
Nível de 

atualização da 
unidade lexical 

Sistema sistema norma(s) de 
especialidade 

norma(s) de 
especialidade 

Tipo de 
disciplina 
científica 

Básica básica/aplicada básica básica/aplicada 

Tipos de obras  dicionários de 
língua, 

dicionários 
especiais, 
thesaurus 
linguae e 

outros 

  vocabulários 
técnicos, científicos, 

especializados 

Quadro 2 - Relações entre as Ciências do Léxico, de acordo com Barros (2004). 

Por fim, como declara a autora, entre a Lexicologia, a Lexicografia, a Terminologia e 

a Terminografia existem relações de alimentação e realimentação científicas, mas cada uma 
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primando pela autonomia metodológica e assumindo, assim, estatutos epistemológicos 

próprios. 

2.1.5 A Socioterminologia 

No ano de 1982, no Colóquio internacional Problèmes de la définition et de la 

synonymie en terminologie, Boulanger vai utilizar pela primeira vez a palavra 

socioterminologia. Naquele contexto, socioterminologia significava uma aproximação da 

terminologia ao estudo do uso lingüístico.  

Ainsi dans la communication du lexicographe robertien, la terminologie 
dans son ensemble doit céder le pas à la socioterminologie, à l’analyse 
interne des théories et des pratiques de la terminologie en tant système 
langagier intégré à l’ensemble des systèmes d’études de la langue. 
(Boulanger, 1983, p. 321, citado por Aymerich, 2002, p. 36). 

Boulanger, em 1991, no seu artigo Une lecture sócioculturelle de la terminologie, 

declarou que a perspectiva socioterminológica "vem atenuar os efeitos prescritivos 

exagerados de algumas proposições normativas" (p.25). Daí é que Boulanger rechaçou o 

ponto de vista puramente prescritivo em que a terminologia se estruturava. 

A Socioterminologia também foi proposta por François Gaudin, na França e pelos 

trabalhos desenvolvidos no Canadá, com Pierre Auger, entre outros. No ano 1993, Gaudin 

publica a sua tese doutoral Pour une socioterminologie: des problèmes pratiques aux 

pratiques institutionnelles. Nesta obra, o autor mostra as grandes linhas de evolução histórica 

da Terminologia moderna, faz uma revisão crítica dos postulados fundamentais da 

Terminologia tradicional, oferecendo-nos uma nova orientação e discutindo com mais 

pertinência a propriedade da terminologia voltada para o social, quando declara:  

[…] a socioterminologia, com o suposto de que deseja ultrapassar os 
limites de uma terminologia "de escrivão", deve localizar a gênese dos 
termos, sua recepção, sua aceitação, mas também as causas do insucesso e 
as do sucesso, no âmbito das práticas lingüísticas e sociais concretas dos 
homens que empregam tais termos. Estas práticas são essencialmente 
aquelas que se exercem nas esferas de atividade. Eis porque a 
socioterminologia devia reencontrar as reflexões nos laços que se criam 
entre trabalho e linguagem. (Gaudin, 1993, p.216). 10

                                                
10 No original: “[...] la socioterminologie, pour peu qu’elle veuille dépasser les limites d’une terminologie 
‘greffière’, doit replacer la genèse des termes, leur réception, leur acceptation mais aussi les causes de leur échec 
et lês raisons de leur succès, au sein des pratiques langagières et sociales concrètes des hommes qui les 
emploient. Ces pratiques sont essentiellement celles qui s’exercent  dans des sphères d’activité. C’est pourquoi la 
socioterminologie devait rencontrer les réflexions sur les liens qui se nouent entre travail et langage.” 
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Nesta obra, o autor dedica a terceira parte a uma extensa apresentação das “pistas para 

uma socioterminologia”, isto é, as bases dos planejamentos socioterminológicos com noções 

que provêm da sociolingüística e de diversos terrenos disciplinares mais ou menos próximos, 

basicamente da epistemologia comparada, a sociologia das ciências, a análise da interação 

verbal, a pragmática e a glotopolítica.   

Como bem sabemos, várias são as ciências que tratam do estudo do léxico, cada uma 

por meio de métodos e perspectivas próprias. Portanto, situar uma pesquisa em uma 

perspectiva socioterminológica é de fundamental importância para a integração dos diferentes 

meios sociais, mostrando que um trabalho terminológico não pode deixar de lado o aspecto 

das variantes sócio-profissionais, temporais ou geográficas, por exemplo. 

Por isso é que, segundo Faulstich (1998, p. 4), a Socioterminologia é uma disciplina 

que se interessa pelo movimento do termo nas línguas de especialidade. E vendo a 

importância da relação da Terminologia, uma ciência relativamente nova, com a 

Socioterminologia, uma disciplina mais nova ainda, Faulstich, no seu artigo A 

Socioterminologia na Comunicação científica e técnica (2006, p. 27), afirma o seguinte: 

Para falar de socioterminologia é preciso, antes de tudo, situar a 
terminologia no espaço da interação social. No Brasil, por exemplo, a 
história da terminologia se confunde com a formação da sociedade 
brasileira por meio da mistura de falares dos habitantes naturais da terra e 
dos que para cá vieram. Vejam-se, nos dicionários, termos da fauna e da 
flora, como indicadores da terminologia indígena no português brasileiro 
[...]. Assim sendo, não é novidade dizer que a diversidade da cultura 
brasileira aparece refletida na terminologia cotidiana.   

A autora também afirma que “até pouco tempo, os dicionários e glossários registravam 

somente o uso da linguagem escrita [...].” (Faulstich, 1995, p. 281). Isto porque os primeiros 

pesquisadores em Terminologia desenvolviam um trabalho voltado para o registro de termos 

tidos como aceitos (ou aprovados), que correspondiam a uma “forma recomendada”. Ou seja, 

esta aprovação do uso de um termo era feita através de uma “prescrição ou normalização” do 

mesmo, que privilegiava o uso de unidades terminológicas pertencentes à linguagem escrita, 

tida como registro culto.  

Na verdade, os dicionários nunca desprezaram o registro de termos provenientes das 

linguagens técnicas, pois estes constituem informação necessária, rica e útil, parte integrante 

da prática lingüística de qualquer comunidade que se desenvolve. Mas agora, faz-se 

necessário investigar também as formas faladas do léxico, como ainda observa Faulstich 

(2006, p. 27):  
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Para falar de terminologia em sentido mais estrito, quer dizer, de 
terminologia como disciplina que sistematiza termos e conceitos, é 
preciso falar também do discurso de onde provém. Neste caso, 
excetuando o linguajar corriqueiro que, como já se disse, apresenta grande 
quantidade de terminologias usadas no dia-a-dia, é preciso considerar que, 
pelo menos três discursos estão na base da produção terminológica, isso 
porque nenhum termo é usado fora da situação discursiva em que é 
criado. Assim sendo, discursos de diversas naturezas, como o científico, o 
técnico e o de vulgarização, são a fonte natural de onde emergem os 
termos usados nas comunicações entre profissionais. Muitos desses 
termos entram vulgarizados no léxico comum, por meio dos mais diversos 
recursos, como a metáfora, a elipse, a co-referência, entre outros, sem, por 
isso, perderem o sentido de base. É este sentido que ativa o senso comum 
e difunde o conceito original. 

Por isso, os pesquisadores em Socioterminologia observam que o uso da língua  

permite a identificação e a categorização das variantes lingüísticas dos termos em diferentes 

tipos de situação de uso. Dessa forma, identificar implica também distinguir entre uma 

variante e um termo, tarefa, às vezes não muito fácil. 

2.1.5.1 As variantes 

Uma postura prescritivista e preconceituosa nos estudos de terminologia, comumente, 

pode ter a seguinte visão: à  expressão que já está estabelecida como termo, no discurso 

científico ou técnico de maior prestígio, é atribuída o maior peso de valor ideológico, 

resultando como o termo preferido, o recomendado, podendo ser registrado nos dicionários 

terminológicos. Portanto, não há o uso e a valorização da variante. Mas não é assim que a 

socioterminologia vê a variante. 

A variante, na visão da socioterminológica, é cada uma das formas existentes para um 

termo, ou seja, é uma forma de alternância como o termo pode ser apresentado.  São 

resultantes dos diferentes usos que a comunidade, em sua diversidade social, lingüística e 

geográfica faz do termo. 

Segundo, Faultstich (1996), o princípio subjacente da pesquisa Socioterminológica é o 

registro das variantes que leva em conta os contextos social, situacional, espacial e lingüístico 

em que os termos circulam; não abandona também a freqüência de uso, se for este o método 

escolhido pelo especialista.  

A tarefa da Socioterminologia é a sistematização dessas variantes. Assim, o seu 

estatuto fica assegurado pela análise da diversidade de termos que ocorrem nos planos 

vertical, horizontal e temporal da língua. Por isso, no dizer de Faulstich (1996, p.1): 

Para que se estabeleçam padrões socioterminológicos existentes na 
funcionalidade da terminologia das linguagens de especialidade, é preciso, 
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antes de tudo, reconhecer esses padrões de acordo com uma metodologia 
lingüística que afaste o estudo da terminologia do padrão prescritivista, até 
então único método usado na descrição terminológica. O modelo mais 
adequado, por conseguinte, é o funcionalismo lingüístico cuja abordagem é 
orientada para os fenômenos lingüísticos em si. Essa perspectiva tem como 
objeto científico descrever e explicar os próprios fenômenos lingüísticos, 
trabalho a ser feito pelo pesquisador variacionista.  

Mas aqui, não podemos confundir socioterminologia com sociolingüística. A 

socioterminologia se ocupa da variação social que o termo sofre nos diversos níveis e planos 

hierárquicos do discurso científico e técnico. Já a sociolingüística trata da variação social por 

que passa a língua geral, no decorrer de sua sincronia, em vista da mudança que poderá vir a 

ocorrer. O modelo sociolingüístico funciona como um guia para o exame da funcionalidade 

socioterminológica cujo corpus é a linguagem de especialidade 

Para Faulstich (op. cit., p.1), uma das tarefas que devem ser cumpridas pelo 

pesquisador variacionista, especialista em terminologia, para responder aos princípios de 

descrição e de análise de terminologias,  entre outras, é a de identificar os fenômenos 

lingüísticos variáveis que ocorrem no sistema interno da língua na qual estão redigidos os 

textos de especialidade. Portanto, é só na dimensão vocabular de um corpus textual, de 

preferência especializado, que é possível avaliar o que varia e como as terminologias variam. 

A partir da análise da diversidade de termos, a sistematização desta variação  ocorre 

nos planos vertical, horizontal e temporal da língua.  Faulstich (1998, p. 9-12), propõe as 

bases para a elaboração de uma teoria da variação em terminologia.  

A teoria da variação terminológica, conforme declara autora, deve levar em 

consideração o fato de que uma unidade terminológica pode comportar ou assumir diferentes 

valores, de acordo com a função que uma variável dada tem nos contextos onde ela figura. A 

função, sendo uma entidade de natureza pragmática, ativa ou desacelera os mecanismos da 

variação. Esta, por sua vez, quanto mais sustenta os postulados lingüísticos mais deve ser 

categorizada.  

Portanto, para Faulstich, na variação em terminologia há os cinco seguintes 

postulados:  

a) uma dissociação entre estrutura terminológica e homogeneidade, 
univocidade ou monoreferencialidade, e associação da noção de 
heterogeneidade ordenada à estrutura terminológica;  
b) um abandono do isomorfismo categórico entre termo-conceito-
significado; 
c) uma aceitação do fato de que, já que a terminologia é um fato de língua, 
ela contém elementos que variam;  
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d) uma aceitação do fato de que a terminologia varia e esta variação pode 
indicar uma mudança de curso; 
e) uma análise da terminologia em co-textos lingüísticos e em contextos 
discursivos da língua escrita e da língua oral. 11

Abaixo, apresentarmos o modelo teórico da variação, apontado por Faulstich:  

Variação 

Variável 

Variante 

Concorrente               Co-ocorrente                 Competitiva 

Variante formal               Sinônimo                   Empréstimo  
Esquema 1 - Modelo teórico da variação (Faulstich, 1998). 

 A variação se explica pelo movimento gradual da língua no tempo e no espaço. Os 

fenômenos de variação se encontram no sistema interno da língua e se repercutem de maneira 

sistemática na linguagem. 

 As variáveis estão associadas a uma probabilidade de ocorrência e, no conjunto, 

dependente de uma outra variável; pelas circunstâncias naturais, elas aparecem circunscritas 

pelo contexto. Assim, as variantes se comportam como variáveis dependentes, no interior de 

um processo de variação entre duas entidades X e Y que disputam a mesma posição. E, 

geralmente, uma variante (X) ocupa um espaço lingüístico e se realiza gradualmente no 

espaço pragmático e sociocultural, podendo conduzir a um produto de mudança (Y). 

 No que concerne às variantes em terminologia, Faulstich (1998, 2006) as divide em 

três grandes categorias: as variantes concorrentes, as variantes co-ocorrentes e as variantes 

competitivas. 

As variantes concorrentes são aquelas que podem concorrer entre elas ou podem 

concorrer para uma mudança. Nesta condição, uma variante que concorre com uma outra no 

mesmo período não ocupa o mesmo espaço, pela razão da mesma natureza da concorrência. 

                                                
11 Tradução nossa, a partir do original em francês: “a) dissociation entre structure terminologique et 
homogénéité, univocité ou monoréférentialité, et association de la notion d'hétérogénéité ordonnée à la structure 
terminologique; b) abandon de l'isomorphisme catégorique entre terme-concept-signifié; c) acceptation du fait 
que, puisque la terminologie est un fait de langue, elle contient des éléments qui varient; d) acceptation du fait 
que la terminologie varie et que cette variation peut indiquer un changement en cours; e) analyse de la 
terminologie dans des co-textes linguistiques et en contextes discursifs de la langue écrite et de la langue orale.” 
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Se por acaso, uma variante está presente no plano discursivo, a outra não aparece. Assim, as 

variantes concorrentes, consideradas como tais, organizam-se em distribuição complementar. 

Por outro lado, afirma Faulstich (1998, p. 11):  

Se uma variante (X) corrobora a aparição de um concorrente (Y), isto 
significa que o processo de mudança está em curso e a expressão (Y) tende 
a se estabelecer a fim de estar mais casual que  (X) no contexto social.12  

As variantes concorrentes são variantes formais. Uma variante formal é uma forma 

lingüística ou uma forma exclusiva de registro que corresponde a uma possibilidade de 

denominação para um mesmo referente, podendo concorrer num dado contexto.  

As variantes formais abrangem duas subcategorias: as variantes formais 

terminológicas lingüísticas e as variantes formais socioterminológicas de registro. Enquanto 

as variantes lingüísticas se subdividem em morfossintáticas, lexicais e gráficas, as variantes 

de registro se subdividem em geográficas, discursivas e temporais. Mais à frente, 

abordaremos esta classificação de maneira detalhada. 

Já as variantes co-ocorrentes são aquelas que possuem duas ou mais denominações 

para um mesmo referente. Estas variantes têm por função fazer progredir o discurso e 

organizar, na mensagem, a coesão lexical. Entre as variantes co-ocorrentes existe uma 

compatibilidade semântica, já que elas se equivalem no plano do conteúdo. Trata-se de 

entidades cujos valores relativizam a informação semântica do texto e são responsáveis pelas 

referências sócio-discursivas das informações textuais. Por isso, Faulstich declara:  

Assim, quanto mais a linguagem é científica, mais ela é universal, 
apresentando, por conseqüente, um grau de variação menor; se ela é técnica, 
ela será mais sociocultural e tenderá para apresentar mais variação. Se o texto 
é redigido em linguagem de vulgarização científica, ela apresentará mais 
variação, pois este tipo de discurso visa uma situação de comunicação em que 
o usuário é dotado de menos memória científica e técnica. (Op. Cit., p. 11-
12).13

  

Na categoria das variantes co-ocorrentes, inserem-se os sinônimos terminológicos que 

põe em relação o sentido de dois ou mais termos que têm significados idênticos e que podem 

concorrer num mesmo contexto, sem que ele tenha mudança no plano do conteúdo.  

                                                
12 Tradução nossa do francês: “Si une variante (X) corrobore l'apparition d'un concurrent (Y), cela signifie que 
le processus de changement est en cours et l'expression (Y) tend à se stabiliser afin d'être plus fortuite que (X) 
dans lê contexte social.”
13 Tradução nossa do francês: “Ainsi, plus le langage est scientifique, plus il est universel, présentant, par 
conséquent, un degré de variation moindre; s'il est technique, il sera plus socioculturel et tendra à présenter plus 
de variation. Si le texte est rédigé en langage de vulgarisation scientifique, il présentera plus de variation, 
puisque ce type de discours vise une situation de communication où l'utilisateur est doté de moins de mémoire 
scientifique et technique.” 
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 Por fim, as variantes competitivas são aquelas que põem em relação os significados 

entre os elementos lexicais de línguas diferentes. Ou seja, os elementos lexicais de uma língua 

B que preenchem as lacunas de uma língua A. No seu papel, as variantes competitivas passam 

por crescimentos que podem ser atribuídos à natureza estrangeira mesma da expressão. Sobre 

este fenômeno, a própria Faulstich aponta: 

Este fenômeno aparece quando a estrutura da língua do termo estrangeiro é 
perturbada por estruturas da língua vernácula; a mistura de morfemas ativa a 
variação. Uma outra forma de variação aparece quando um termo da língua 
vernácula comuta com um termo da língua estrangeira e vice-versa. Neste 
caso, as regras são de ordem morfossemântica ou semântico-pragmático. (Op. 
Cit., p. 12).14

Nas variantes competitivas estão inclusos os empréstimos lingüísticos em relação a 

formas vernáculas, a um termo híbrido, a um termo decalcado ou mesmo a um outro 

estrangeirismo propriamente dito. Os empréstimos lingüísticos são variantes que têm sua 

origem na língua estrangeira e provocam na língua de chegada o surgimento de uma outra 

forma, em razão do meio lingüístico estrangeiro para sua permanência natural. Assim, a 

modificação da forma de origem pode se explicar por modificações nos morfemas do termo, 

por decalque da forma, por co-habitação com uma forma vernácula. O conceito se mantém em 

todas as situações. 

Por fim, de acordo com Faulstich (2006, p. 30), esta classificação de ordem sistêmica 

das variantes terminológicas não impossibilita que os tipos apareçam combinados entre si. 

Assim, por exemplo, um termo pode ser de uso regional e apresentar uma variação no plano 

fonológico com repercussão na forma gráfica, como macaxera = macaxeira.  

2.1.5.1.1 Classificação das Variantes Concorrentes (variantes formais)  

Como foi visto anteriormente, as variantes podem ser concorrentes, co-ocorrentes e 

competitivas.  Ou seja, variantes formais, sinônimos e empréstimos, respectivamente. Pela 

própria natureza da nossa pesquisa, focamos o nosso estudo apenas nas variantes formais (as 

concorrentes). Por isso é que aqui apresentamos a classificação dessas variantes.  

                                                
14 Tradução nossa, a partir do francês: “Ce phénomène apparaît quand la structure de la langue du terme étranger 
est perturbée par des structures de la langue vernaculaire; le mélange de formants active la variation. Une autre 
forme de variation apparaît quand un terme de la langue vernaculaire commute avec un terme de la langue 
étrangère et vice-versa. Dans ce cas, les règles de variation sont d'ordre morphosémantique ou sémantico-
pragmatique. ” 
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Uma variante formal é uma forma lingüística ou uma forma exclusiva de registro que 

corresponde a uma possibilidade de denominação para um mesmo referente, podendo 

concorrer num dado contexto. Para inventariar as variantes formais, baseando-nos em 

Faulstich (1998), podemos apontar dois grandes grupos: as variantes terminológicas 

(lingüísticas) e as variantes socioterminológicas (de registro).  Vejamos a seguir: 

a) As variantes formais terminológicas 

Em corpora de línguas de especialidade, as variantes formais terminológicas 

classificam-se de acordo com sua natureza lingüística. Por isso é que as variantes 

terminológicas são variantes lingüísticas. Nelas o fenômeno propriamente lingüístico 

determina o processo de variação.    

A classificação das variantes terminológicas (as lingüísticas) obedece basicamente aos 

seguintes princípios: a) a interpretação semântica é a base para análise do termo; b) as 

unidades terminológicas complexas são analisadas sob o ponto de vista funcional; c) os usos 

escrito e oral dos termos são levados em conta. 

Para a autora, as variantes terminológicas se subdividem em morfossintáticas, 

lexicais e gráficas. Vejamos esta classificação: 

1° variante terminológica morfossintática: aquela em que apresenta alternância de 

estrutura de ordem morfológica e sintática na constituição do termo, sem que o conceito se 

altere, como acontece em lombo-d’acém e lombinho-do-acém;  

2° variante terminológica lexical: aquela em que a forma do item lexical ou parte 

dela sofre comutação, mas o conceito do termo se mantém intacto. Neste caso, exemplos 

dados também por Faulstich (1996, p.1-2) são: a) pressão seletiva e pressão de seleção; b) 

atentado violento ao pudor e atentado ao pudor.  

Com respeito a esses exemplos, a autora diz que em a) a variação se processa na 

substituição de uma parte do item terminológico por outro com estrutura semelhante. Assim, 

o adjetivo se expande em locução adjetiva, formada de preposição mais adjetivo, ou ocorre o 

contrário, a locução se reduz a um adjetivo. Tanto a forma expandida, quanto a reduzida tem 

função de predicar a base. Já no exemplo b), o apagamento de um dos elementos de 

predicação reduz a extensão do termo, mas não simplifica o significado, porque a base 

preserva o conceito inerente ao termo naquele contexto, como em melhoramento genético 

florestal e melhoramento florestal. 
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3° Variante terminológica gráfica: aquela que se apresenta sob a forma gráfica 

diversificada de acordo com as convenções da língua.  Exemplos, pólen e polem. Este tipo de 

variação decorre da forma de registro do termo. Faulstich salienta que pode surgir dúvida na 

forma de escrever o termo, como pólen e polem ou pode surgir do registro de formas 

decalcadas da fala, como estrupo e estrupro (em relação a estupro). 

b) As variantes formais socioterminológicas 

As variantes formais socioterminológicas são variantes de registro. Nelas a variação 

decorre do ambiente de ocorrência, no plano horizontal, no plano vertical, no plano temporal 

em que se realizam os usos lingüísticos. 

A classificação das variantes de registro obedece principalmente aos seguintes 

princípios: a) os termos são recolhidos no discurso real da linguagem de especialidade; b) os 

termos pertencem à variedade sócio-profissional; c) os termos são recolhidos de textos, de 

procedência diversificada, que tratam do mesmo assunto; d) os termos são recolhidos de 

discursos com maior ou menor grau de formalização, que tratam do mesmo assunto; e) os 

termos são recolhidos de textos redigidos em épocas diferentes, que tratam do mesmo 

assunto; f) os usos escrito e oral são levados em conta. 

Estas variantes de registro se subdividem em geográficas, discursivas e temporais. 

Vejamos agora esta classificação:   

1° variante socioterminológica geográfica ou topoletal: aquela que ocorre no plano 

horizontal de diferentes regiões em que se fala a mesma língua. Exemplos: aipim (sudeste e 

sul do Brasil), macaxeira e mandioca (centro-oeste e nordeste do Brasil). Corresponde ao 

quase-sinônimo geográfico e ao regionalismo. 

  2° variante socioterminológica de discurso: aquela que decorre da sintonia que se 

estabelece entre elaborador e usuários de textos mais formais ou menos formais. Por 

exemplos: parotidite epidêmica (termo da área de medicina, específico do discurso científico,) 

e junta de descarga (termo da área de mecânica de automóveis, próprio do discurso técnico. 

Esse tipo de variante trata-se de casos de estratificação no plano vertical do discurso de 

especialidade;  

3° variante socioterminológica temporal: aquela que se configura como preferida no 

processo de variação e de mudança, em que duas formas (X e Y) concorrem durante um 

tempo, até que uma se fixe como forma preferida. Por exemplo, o termo macrogameta foi 

substituído por gameta masculino e microgameta por gameta feminino.
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2.1.5.2 A Metodologia da Pesquisa em Socioterminologia  

A inclusão do fator social em trabalhos terminológicos/terminográficos mostra-se 

atualmente um imperativo em estudos que tratam de línguas de especialidade uma vez que já 

é reconhecido o fato de que, apesar destas línguas apresentarem univocidade de referência, 

há, contudo, uma variação léxica/terminológica considerável dos termos a ser observada. Daí, 

surge a necessidade de se estabelecer um método próprio para a sistematização dos termos e 

suas variantes.   

Assim, a fim de contribuir para o desenvolvimento de pesquisas teórico-práticas que 

levem em conta termo e variante(s), Faulstich (1995, p.2) organizou a subárea 

socioterminologia, sob dois enfoques:  

1ª) socioterminologia, como prática do trabalho terminológico, fundamentando-se na 

análise das condições de circulação do termo no funcionamento da linguagem;  

2ª) socioterminologia, como disciplina descritiva, que estuda o termo sob a perspectiva 

lingüística na interação social.   

 Assim sendo, a pesquisa socioterminólogica precisa ser auxiliada, em primeiro lugar, 

pelos princípios da sociolingüística, tais como os critérios de variação lingüística dos termos 

no meio social e a perspectiva de mudança; em segundo lugar, os princípios de etnografia. Por 

meio de métodos etnográficos, segundo Faulstich (1996), o pesquisador variacionista pode 

mensurar como se processam as comunicações entre membros da sociedade, capazes de gerar 

conceitos diferenciados para um mesmo termo ou de gerar termos diferentes para um mesmo 

conceito.   

A partir daí, a autora elabora uma base metodológica para a pesquisa em 

Socioterminologia cuja síntese apresentamos abaixo. Primeiramente, para que um trabalho 

socioterminológico tenha sucesso, Faulstich (1995) aponta algumas posturas que devem ser 

assumidas pelo especialista em Terminologia. São as seguintes: 

1° identificar o perfil do usuário da terminologia a ser descrita para que o repertório 

terminológico que a equipe venha a elaborar se torne um instrumento de consulta útil e 

seja fonte de informação lexical e semântica de áreas específicas do conhecimento;   

2° adotar uma atitude de descrição que parte da observação direta dos usos da 

terminologia no discurso escrito e oral;  

3° consultar especialista da área para que os dados terminológicos sejam elaborados 

corretamente;  
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4° delimitar a macroárea, as áreas intermediárias e a subárea da terminologia, para que 

o pesquisador tenha condições de mensurar o corpus;  

5° selecionar documentação bibliográfica pertinente com fonte referenciada para fins 

de recolha de termo e, pelo menos, de contexto;  

6° precisar as condições de produção e de recepção do texto científico e técnico: quem 

escreve, para quem escreve, para quê; em que situação de fala e de escrita o texto foi 

produzido;  

7° conceder, na análise do funcionamento dos termos, estatuto principal à sintaxe e à 

semântica, atribuindo à Unidade Terminológica Complexa (UTC) papel de predicador 

semântico, como também adotando critério de predicação sintático-semântica na 

delimitação das unidades terminológicas complexas; 

8° registrar o termo e a(s) variante(s) do termo em uma ficha terminológica, 

observando o termo e as variantes nas dimensões oral e escrita;  

9° redigir repertórios terminológicos, informatizado ou não, como um documento de 

referência para consulta precisa. 

2.1.6 Tipologias de Repertórios Lexicográficos e Terminográficos 

 Existem várias maneiras de classificar os repertórios. Isto depende muito, é claro, da 

visão de cada pesquisador. Para que possamos ter um entendimento panoramâmico, mas não 

superficial, desses repertórios, vejamos abaixo as classificações segundo Barbosa, Boutin-

Quesnel, Faulstich e Barros para os Repertórios texicográficos e terminográficos. 

  

2.1.6.1 Tipologia de Obras Lexicográficas segundo Barbosa 

Barbosa (1994) apresenta alguns tipos de obras lexicográficas, levando em conta, entre 

outros elementos, os níveis de atualização e de abstração da linguagem verbal; o universo 

léxico, os conjuntos-vocabulários, os conjuntos-ocorrência; as unidades-padrão que lhes 

correspondem; a variação diacrônica, diatópica, diastrática e diafásica, entre outros. 

Para a autora, nos níveis de atualização, o nível do sistema corresponde à unidade-

padrão lexema e o dicionário de língua tende a reunir o universo desses lexemas, 

considerando pertinentes as variações diacrônicas, diatópicas, diastráticas e diafásicas.  

 Já em uma norma lingüística e sociocultural, a unidade-padrão é o vocábulo. Aqui, 

encontram-se os vocabulários técnico-científicos e especializados, constituindo-se como 

conjuntos-vocabulários. Além deste, tem-se o vocabulário fundamental que busca reunir os 

elementos constitutivos de intersecção dos conjuntos-vocabulários de uma comunidade ou de 
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um segmento social. Estas obras situam-se em uma perspectiva sincrônica e, às vezes, 

diacrônica, não lhes sendo pertinentes as variações diatópicas e diastráticas, mas se definem 

por uma rigorosa perspectiva sinfásica. 

 Já o glossário, de forma geral, resulta do levantamento das palavras-ocorrências e das 

acepções que têm um texto manifestado. Um glossário é sincrônico, sintópico, sinstrático e 

sinfásico. 

Dessa maneira, Barbosa chegar a concluir que: 

- o dicionário de língua tende a recuperar, armazenar e compilar lexemas efetivos, de 

freqüência, regular, integrantes de diferentes normas; 

- o thesaurus linguae propõe-se a compilar lexemas de alta, média, baixa e ínfima 

freqüência, de distribuição regular ou irregular entre os falantes, relativos a todas as variações 

diacrônicas, diatópicas, diastráticas e diafásicas.  

- o vocabulário técnico-científico/especializado deve recuperar, armazenar vocábulos 

de um universo de discurso, enquanto elementos configuradores de uma norma discursiva, ou 

seja, vocábulos de alta freqüência e distribuição regular, restritos a uma phasis, que podem 

relacionar-se a vários topoi e strata.  

- o vocabulário fundamental deve recuperar vocábulos de alta freqüência e distribuição 

regular entre os falantes-ouvintes, comuns e vários topoi, a vários strata, a várias phasei ou 

restritos a um topos, ou a um stratum, ou a uma phasis, sempre definido como elementos 

pertencentes ao conjunto-intersecção de subconjuntos de um universo léxico.  

- o glossário, no sentido em que aqui foi empregado, deve recuperar, armazenar e 

compilar palavras-ocorrências de um chronos, de um topos, de uma phasis, ou, noutros 

termos, extraídas de um único discurso concretamente realizado. 

Para um melhor entendimento, vejamos o quadro abaixo adaptado de Barbosa: 

Níveis 
de atualização 

Conjunto 
de unidades lexicais Unidades 

padrão 

Estatuto 
semântico-sintático das 

unidades padrão 

Tipos de 
obras lexicográficas 

Sistema Universo léxico Lexema Forma semêmico-
sintática ampla 
(sobressemema 
polissemêmico) 

Dicionários de língua  

Norma Conjuntos-
vocabulários ou 
Conjuntos 
terminológicos 

Vocábulo  
ou Termo 

Forma semêmico-
sintática restrita e 
caracterizadora de um 
universo de discurso 
(semema de universo 
de discurso)  

Vocabulários 
fundamentais, 
Vocabulários técnicos-
científicos, 
Vocabulários 
especializados 

Falar Conjuntos-
ocorrência 

Palavra Forma semêmico-
sintática específica de 
um ato de fala , de um 
discurso manifestado 

Glossário 
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(epissemema) 
Quando 3 - Tipologia dos Repertórios segundo Barbosa (1996). 

2.1.6.2 Tipologia de obras lexicográficas e terminológicas de Boutin-Quesnel 

A tipologia proposta pelo Office de La Langue Française prevê mais tipos de obras. 

Baseia-se no nível de atualização da unidade lexical. Mesmo assim, Boutin-Quesnel et al., em 

Vocabulaire Systématique de la Terminologie, expõem uma tipologia não-exaustiva de 

repertórios lexicográficos e terminológicos. Agora, detalhadamente apresentamos abaixo a 

classificação de   Boutin-Quesnel (1985):  

Primeiramente, temos o dicionário que é o repertório de unidades lexicais que contém 

informações de natureza fonética, gramatical, conceitual, semântica ou referencial. Boutin-

Quesnel apresenta sete tipos:

1° dicionário de língua: dicionário que contém informações fonéticas, gramaticais, 

semânticas acerca das unidades lexicais de uma língua. Como subconjuntos de 

dicionário de língua temos:  

a) dicionário geral: dicionário de língua que descreve as unidades lexicais de uma 

língua;  

b) tesauro: dicionário de língua que descreve de maneira exaustiva as unidades de um 

vasto corpus representativo de uma língua. Em relação ao dicionário geral, o tesauro 

apresenta uma quantidade muito maior de entradas e de informações lexicográficas;  

c) dicionário especial: dicionário de língua que descreve unidades lexicais 

selecionadas por algumas de suas características. Ex.: dicionário de sinônimos, 

dicionário de gíria etc.;  

2°) dicionário enciclopédico: dicionário que contém informações de natureza 

lingüística (semântica, gramatical, fonética) e informações de natureza referencial, isto 

é, relativas ao universo extralingüístico;  

3° dicionário ilustrado: dicionário cujos verbetes comportam ilustrações (ou são 

descritos somente por ilustrações);  

4°) dicionário monolíngüe: dicionário cujas unidades são apresentadas e descritas na 

língua à qual elas pertencem;  

5°) dicionário multilíngüe: dicionário cujas unidades são apresentadas e por vezes 

descritas em duas ou mais línguas;  
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6°) dicionário de tradução: dicionário cujas unidades, apresentadas mais 

freqüentemente em ordem alfabética, são acompanhadas de equivalentes em uma ou 

várias línguas com informações de natureza semântica, gramatical e fonética 

7°) dicionário terminológico: dicionário que apresenta a terminologia de um ou de 

vários domínios. Segundo o Vocabulaire, um dicionário terminológico de um só 

domínio comporta geralmente um alto grau de exaustividade.  

Em seguida, temos o vocabulário que consiste no repertório que inventaria os termos 

de um domínio e que descreve os conceitos designados por estes termos por meio de 

definições ou de ilustrações. São quatro tipos de vocabulário por Boutin-Quesnel:  

1°) vocabulário alfabético: vocabulário apresentado em ordem alfabética com ou sem 

remissivas;  

2°) vocabulário sistemático: vocabulário apresentado em ordem sistemática e 

geralmente acompanhado de um index;  

3°) vocabulário monolíngüe: vocabulário que repertoria os termos de uma única 

língua; 

4°) vocabulário multilíngüe: vocabulário que repertoria os termos acompanhados de 

seus equivalentes de uma ou várias línguas. 

Depois, temos o léxico que é repertório que inventaria termos acompanhados de seus 

equivalentes de uma ou várias línguas e que não comporta definições. Para o Vocabulaire, os 

léxicos contêm geralmente um só domínio. São dois tipos:  

1°) léxico alfabético: léxico apresentado em ordem alfabética, com ou sem 

remissivas; 

2°) léxico sistemático: léxico apresentado em uma ordem sistemática e geralmente 

acompanhado de um index.  

2.1.6.3 Tipologia de obras lexicográficas e terminológicas de Faulstich

Faulstich (1995) cita esta tipologia Boutin-Quesnel , mas acrescenta alguns tipos que 

não aparecem na obra Vocabulaire Systématique de la Terminologie. Vejamos agora as 

contribuições de Faulstich.  

Em primeiro lugar, ela acrescenta, dentro da tipologia dicionário, o dicionário 

histórico, entre o dicionário ilustrado e o dicionário monolíngüe. Para a autora, um dicionário 

histórico é um dicionário que descreve as unidades lexicais de língua escrita, selecionadas em 

documentação histórica.  
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Por fim, temos o glossário que tem a seguinte definição: é um repertório que define ou 

explica os termos antigos, raros ou  desconhecidos. Para Faulstich, esta definição dada pelo 

Vocabulaire é insatisfatória. Por isso, ela elabora três definições para glossário:  

1°) Repertório que define termos de uma área científica ou técnica, 
dispostos em ordem alfabética, podendo apresentar ou não remissivas. 
2°) Repertório em que os termos, normalmente de uma área, são 
apresentados em ordem sistemática, acompanhados de informação 
gramatical, definição, remissivas podendo apresentar ou não contexto de 
ocorrência. Nota: os glossários em ordem alfabética e os em ordem 
sistemática podem também conter sinonímia, variante(s) e equivalente(s). 
3°) Repertório em que os termos são apresentados em ordem alfabética ou 
em ordem sistemática seguidos de informação gramatical e do contexto de 
ocorrência. Nota: este tipo de glossário é útil para tradutores e intérpretes; 
elabora-se, normalmente, a partir de bases textuais informatizadas. 
(Faulstich, 1995, p. 6).15

2.1.6.4 Tipologia de obras lexicográficas e terminológicas segundo Barros 

Por outro lado, citando também a classificação tipológica dos repertórios segundo o 

Office de La Langue Française, Barros (2004, p. 137) aponta alguns elementos de 

caracterização tipológica, como o público-alvo, o tipo de dado veiculado (obra de natureza 

lingüística ou extralingüística), a quantidade de unidades lexicais tratadas (obra extensiva ou 

restritiva), a ordem das entradas (alfabética ou sistemática). Segundo autora, a tipologia 

proposta pelo Office de La Langue Française é complexa e prevê mais tipos de obras.  

Baseando-se nesse modelo, Barros (2004) apresenta sua proposta de classificação 

tipológica das obras lexicográficas e terminográficas. Para ela, os repertórios podem ser 

dicionário (de língua), dicionário terminológico, glossário, enciclopédia e léxico. E os 

critérios adotados para a classificação das obras lexicográficas e terminográficas são o nível 

de atualização da unidade lexical, a presença ou ausência de definições e a presença ou 

ausência de dados enciclopédicos.  

Observemos abaixo o quadro:    

Nível de atualização 
de unidade lexical Tipos de Obras 

sistema Norma (s) 
Definição Dados 

enciclopédicos 
Dicionário + + + - 
Dicionário 

Terminológico 
- + + - 

Glossário + + - - 
Enciclopédico + + - + 

                                                
15 Essas definições apresentadas por Faulstich serão tomadas como base para a tipologia do nosso glossário. 
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Léxico - + + - 
Quadro 4 - Proposta de classificação tipológica de Barros (2004). 

Conforme esses critérios, para Barros (2004, p. 144) os tipos básicos de obras são: 

1) Dicionário (termo concorrente: dicionário de língua): situa-se no nível 
do sistema, arrola uma grande quantidade de unidades lexicais ou 
fraseológicas de uma língua, registrando, também, as diferentes acepções 
que a palavra pode ter nos inúmeros universos de discurso. Nesse sentido, 
situa-se também no nível das normas de universo especializado. O 
dicionário apresenta, obrigatoriamente, definições, mas não dados 
enciclopédicos. 
2) Dicionário terminológico (termo concorrente: vocabulário): situa-se no 
nível da(s) norma (s), registrando unidades terminológicas de um ou vários 
domínios. Apresenta, obrigatoriamente, definições, mas nenhum dado 
enciclopédico 
3) Glossário (termo tolerado: dicionário bilíngüe, dicionário multilíngüe): 
pode situar-se tanto no nível do sistema como no da(s) norma(s). Sua 
principal característica é não apresentar definições, mas tão-somente uma 
lista de unidades lexicais ou terminológicas acompanhadas de seus 
equivalentes em outras línguas. 
4) Enciclopédia: pode situar-se tanto no nível do sistema como no de uma 
ou mais norma(s) de universo de discurso especializado. No segundo caso, 
dedica-se exclusivamente a unidades terminológicas de um ou mais 
domínios. Sua principal característica é oferecer dados de natureza 
extralingüística e referencial. Se esse tipo de obra apresentar também 
definições, será chamado de dicionário enciclopédico.  
5) Léxico: situa-se tanto no nível de uma norma, uma vez que lista unidades 
lexicais, terminológicas ou qualquer tipo de expressão utilizada pelo autor 
que se considere de difícil compreensão do público leitor de uma obra. 
Nesses casos, o léxico figura normalmente como apêndice da obra e 
apresenta as unidades lexicais seguidas das suas definições. 

  
 De acordo com Barros, todos esses são tipos de base a partir dos quais outros 

repertórios podem ser elaborados, levando em conta alguns elementos que contribuem para a 

caracterização específica de cada um, tais como: o número de línguas, o tipo de unidade 

lexical tratada, a extensão da nomenclatura, a ordem alfabética ou sistemática, ilustrações 

(desenhos, fotos, esquemas, fórmulas, gráficos etc.) e tantos outros.  

Barros (2004, p. 61 e 62) aponta que a determinação do nível de abstração da 

linguagem verbal em que uma unidade lexical pode ser atualizada é um instrumento precioso 

para uma caracterização mais precisa do estatuto científico da Terminologia e da Lexicologia. 

As línguas de especialidades e os estudos terminológicos se situam no nível da(s) norma(s) de 

universo de discurso correspondentes a domínios especializados, profissionais, científicos e 

técnicos e os estudos lexicológicos se situam no nível do sistema (língua geral).  
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CAPÍTULO III - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

Haveis de saber, irmãos peixes,  
que o sal, filho do mar como vós, tem duas propriedades,  

as quais em vós mesmos se experimentam:  
conservar o são e preservá-lo para que se não corrompa.

(Sermão de Santo Antonio - Pe. Antonio Vieira) 

3.1 METODOLOGIA DA PESQUISA DE CAMPO

3.1.1 Instrumentos de Pesquisa

Os instrumentos de pesquisa16 que utilizamos foram: a) ficha dos informantes; b) ficha 

das empresas; c) fichas terminológicas; d) questionários; e) fichas das localidades;  

3.1.2 Delimitação e Constituição do Corpus

 O corpus da pesquisa está constituído de textos falados e escritos. O corpus  falado 

constitui-se basicamente dos textos orais (24 entrevistas transcritas). Cada informante foi 

entrevistado uma vez.  Já o corpus  escritos está constituído de 8 textos especializados sobre o 

sal e sobre a Indústria Salineira. Estes textos serviram também para a complementação de 

informações, quando os textos orais eram, em algum momento, insuficientes ao tentar definir 

os termos especializados da área em estudo.  

Mas, enfim, tanto do oral quanto do escrito foram recolhidas as unidades 

terminológicas que constituíram a nomenclatura do glossário em questão.   

Isso foi possível, graças também às nossas visitas ao campo de pesquisa. Nesse 

momento, procurávamos entrar em contato com outros textos escritos, como, por exemplo, 

informativos, folhetos, fotografias, artigos de jornais e revistas, catálogos de produtos, 

manuais de orientação técnica, cartazes de propaganda, tabelas de preços com nomes de 

produtos e serviços, listas de compras de material (peças, ferramentas, máquinas), obras 

históricas, didáticas ou explicativas a respeito da indústria do sal, em outras palavras, as 

documentações sobre esta especialidade. Tudo isso facilitou a recolha dos conceitos e da 

terminologia do domínio em estudo.  

 Além disso, também solicitamos aos responsáveis pelos locais, explicação e 

demonstração do funcionamento das máquinas e das atividades, bem como o nome das 

funções que cada um exerce nesse campo específico em questão. 

                                                
16 Nos anexos A, B, C, D, E e F são apresentados todos os modelos de fichas e questionários que foram 
utilizados na pesquisa.



60

3.1.2.1 O Universo da Pesquisa 

O universo da Pesquisa constitui-se basicamente dos trabalhadores que atuam direta 

ou indiretamente na Indústria do sal, das localidades Mossoró, Areia Branca e Grossos, 

municípios que fazem parte da microrregião de Mossoró.17

 Em Areia Branca, encontram-se as salinas artesanais e as mecanizadas, como também 

o Terminal Salineiro de Areia Branca Luiz Fausto de Medeiros, o “Porto Ilha”. É uma ilha 

artificial em mar aberto, construída de areia e aço com uma área de aproximadamente 15.000 

metros quadrados.  O Porto Ilha fica a 14 milhas do município de Areia Branca. É deste 

terminal que escoa toda a produção de sal, in natura, do Rio Grande do Norte. Este pólo 

salineiro é também responsável pela geração de mais de quatro mil empregos nos municípios 

de Areia Branca e Grossos.  

No município de Grossos é onde está localizada a maioria das salinas manuais que 

produzem um sal de baixa qualidade devido às suas condições de trabalho artesanal. Porém, 

nesta cidade, existem também uma boa quantidade de salinas, moagens e refinarias já 

mecanizadas. 

Em Mossoró, o sal é um dos produtos mais explorados tanto na indústria quanto no 

comércio. Sendo assim, o sal é uma das principais fontes de economia da região. Por isso,  

Mossoró tem uma boa quantidade de Moagens e Refinarias de Sal, número suficiente para 

contribuir com o desenvolvimento da nossa pesquisa.  

  A escolha de tais municípios se justifica pelo fato de estes serem, primordialmente, os 

maiores e principais produtores de sal não só do Estado do Rio Grande do Norte, como 

também de todo o Brasil.  

3.1.2.2 Critérios de Amostragem:  

Os informantes foram selecionados a partir dos seguintes critérios:  

 a) trabalhar na Indústria do Sal, direta ou indiretamente; 

 b) trabalhar na Indústria do Sal há pelo menos 2 (dois) anos; 

 c) sexo: masculino 

 d) faixa etária: acima de 18 (dezoito) anos de idade até 71 anos; 

 e) Escolaridade: fundamental, médio e superior; 

                                                
17 A microrregião de Mossoró é uma das microrregiões do estado brasileiro do Rio Grande do Norte pertencente 
à mesorregião Oeste Potiguar. Sua população foi estimada em 2006 pelo IBGE em 296.189 habitantes e está 
dividida em seis municípios (Areia Branca, Baraúna, Grossos, Mossoró, Serra do Mel e Tibau). Possui uma área 
total de 4.198,951 km². Veja o anexo G (Mapa do Estado do Rio Grande do Norte dividido segundo as 
microrregiões e localizações dos municípios de Areia Branca, Grossos e Mossoró).  
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 f) ser natural e residir nas localidades pesquisadas. 

3.1.2.2.1 Estratificação da amostra 

Foram realizadas 24 entrevistas, com informantes do sexo masculino, com diferentes 

graus de escolaridade. Vejamos como ficou a distribuição da amostra:

a) número de informantes: 24 informantes

b) sexo: masculino: 24 informantes  

c) faixa etária: de 18 a 32 anos: 8 informantes  

      de 33 a 47 anos: 8 informantes  

  acima de 48 anos: 8 informantes         

d) Grau de escolaridade: fundamental: 8 informantes  

     médio: 8 informantes  

     superior: 8 informantes  

e) Localidade: Mossoró: 8 

   Areia Branca: 8 

  Grossos: 8 

 Para tanto, optamos pela seguinte codificação: 01 – RNXC - MF3E3MO, em que: 

01: indica que este informante foi o primeiro a ser entrevistado; 

RNXC: são as iniciais do informante. Neste caso: Raimundo Nonato Xavier Coutinho; 

M: indica que o informante é do sexo masculino; 

F3: indica que a faixa etária do informante tem acima de 48 anos; 

E3: indica que o informante tem curso superior; 

MO: indica que o informante é da cidade de Mossoró.

3.1.2.3 Tipos e Perfil dos Informantes 

 Os informantes que constituíram o universo da pesquisa são:  

 - donos e gerentes de Salinas, Moagens e Refinarias; 

 - encarregados de Salinas; 

- operários da Indústria do Sal; 

 - vendedores de sal. 

3.1.3 Levantamento dos Dados  
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Logo no início do levantamento dos dados, podemos observar que o Processo de 

Produção do Sal constitui-se basicamente de quatro grandes etapas: fabricação, 

beneficiamento, Comercialização e Utilização e Consumo. Cada uma delas subdividida em 

outras atividades. Para melhor compreensão deste processo, apresentamos abaixo um 

esquema conceitual da produção do sal.18

Esquema 2 - Processo da produção do sal. 

3.1.3.1 Aplicação dos Instrumentos de Pesquisa: questionários para as Entrevistas

 Foi necessário, primeiramente, conhecermos a estrutura e o processo da produção do 

sal, para só depois elaborarmos os questionários que serviram de base para fazermos 

oralmente as entrevistas. 19

Esses questionários foram constituídos de perguntas genéricas e específicas, feitas aos 

donos, gerentes ou encarregados de salinas, moagens, refinarias para que pudéssemos 

conhecer o processo da produção, obter informações gerais e enciclopédicas que apareceriam 

em notas explicativas, quando fosse necessário, como também levantar a terminologia que é 

usada na Indústria do sal. O questionário com perguntas mais específicas foi feito com os 

                                                
18 Este esquema conceitual, que é praticamente um fluxograma de todo o processo da produção do sal, foi 
elaborado por nós, a partir dos dados pesquisados e adotado para a distribuição dos termos no glossário. Ver 
mais adiante  3.2.3 Critérios para Seleção dos Termos do Glossário..
19 Ver anexos 5 e 6. 
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operários da indústria do sal, a partir do conhecimento do processo da produção do sal, para 

levantarmos a terminologia usada no domínio em foco. 

Esses questionários foram organizados com perguntas relativas ao mundo 

sociolingüístico que caracteriza a terminologia em análise. A partir desses questionários 

surgiram outras perguntas, já que as entrevistas foram dirigidas em forma de conversa 

informal. Mas antes da aplicação do questionário, explicamos aos informantes qual era o 

objetivo da pesquisa e como os resultados seriam utilizados. E ao terminar as entrevistas, para 

maior controle, identificamos imediatamente as gravações.   

3.1.3.2 Transcrição das entrevistas, armazenamento e tratamento dos textos orais e 

escritos

Fizemos a gravação e a transcrição integral de todas as entrevistas dos informantes. 

Além disso, no que diz respeito aos textos escritos, utilizamos também um scanner por meio 

do qual foi possível digitalizar os textos para o computador no formato .doc. com ajuda de um 

software de Reconhecimento Óptico de Caracter (OCR). Depois, estes textos foram salvos em 

.txt, já que este é o formato permitido pelo WordSmith 4.0,20 programa com o qual 

trabalhamos no tratamento dos termos da nossa pesquisa.21

O programa é composto de ferramentas, utilitários, instrumentos e funções. Todos 

esses componentes são acessados em uma tela inicial chamada Controller.  Mas, basicamente, 

as três ferramentas (Wordlist, KeyWords e Concord) são os recursos principais do software. 

A ferramenta WordList (Lista de palavras) faz uma listagem das palavras e apresenta, 

em uma mesma janela (com cinco abas), diferentes tipos de análise:  a listagem de palavras 

em ordem de freqüência no conjunto do corpus; a listagem alfabética das palavras e suas 

freqüências; as várias estatísticas, como a relação entre tokens e types,22 simples e através de 

cálculo estatístico; os  nomes dos arquivos e as notas extras.  

                                                
20 Os direitos autorais deste programa são de Mike Scott, mas uma versão demo pode ser encontrada  no site 
www.lexically.net. 
21 Escolhemos trabalhar com o WordSmith 4.0 por causa de suas grandes vantagens: é rápido, trabalha a 
construção da lista de palavras a uma taxa de 3 milhões de palavras por minuto; a sua é visualização clara; não 
há limite de tamanho do texto ou quantidade de textos; a construção de sentidos é facilitada pelas concordâncias 
fornecidas para cada palavra a partir de uma lista de palavras-chave; o processo de lematização é simples, pois 
apresenta o maior número de ferramentas. 
22 Tokens e types fazem parte da terminologia da Lingüística de Corpus. De acordo com Berber Sardinha 
(2004:94), Tokens diz respeito ao número de itens (ou ocorrências) e Types consiste no número de formas (ou 
vocábulos). Por exemplo, a frase A Maria  viu a Helena apresenta-se com cinco itens (a, Maria, viu, a, Helena), e 
quatro formas (a, Maria, viu , Helena).  
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No que se refere à nossa pesquisa, como era de se esperar, o termo “sal” foi o termo 

mais freqüente. No corpus escrito, foram 1.411 ocorrências e no corpus falado, este mesmo 

termo teve 292, fazendo, assim, um total de 1.703 ocorrências, como mostra a figura abaixo: 

Figura 2 – Janela da Lista de  palavras do corpus da Terminologia do Sal. 

A ferramenta Keywords (Palavras-Chave) elabora uma listagem de palavras 

consideradas chave dentro de um corpus. Essa listagem apresenta as palavras de uso 

privilegiado (em preto) e aquelas de uso comum (vermelho). Para a elaboração da mesma, é 

necessário um outro corpus, de exclusão. Esse corpus de exclusão deve ser representativo em 

relação ao léxico geral da língua ou em relação ao léxico especializado daquela área.  

No que se refere ao nosso corpus de exclusão, ele foi constituído de 224 arquivos de 

textos jornalísticos de assuntos diversos retirados dos sites de dois jornais da cidade de 

Mossoró: o Jornal Gazeta do Oeste e o Jornal de Fato.23 Nesse corpus foram registrados 

19.998 vocábulos. A partir daí é que usamos a ferramenta Keywords para criar uma lista de 

palavras-chave, comparando este corpus de referência com o corpus de estudo que teve 

11.065 vocábulos.  A operação resultou em 355 palavras-chave. Abaixo, apresentamos a 

figura com a lista das palavras-chave do nosso corpus: 

                                                
23 Os textos foram copiados dos sites www.defato.com e www.gazetadooeste.com.br e transformados em textos 
puros (txt), nos dias 17 e 18 de março e de 8 a 16 de junho de 2006.  
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 Figura 3 - Janela da Lista de Palavras-chave do corpus Terminologia do Sal. 

A ferramenta Concord (Concordâncias) elabora, a partir da ferramenta Keyword ou de 

uma busca por uma palavra qualquer digitada, uma lista de todas as linhas onde ela aparece 

em todo o corpus. Nessa ferramenta, a palavra escolhida fica centralizada no meio da tela. 

Vejamos, a seguir, um exemplo de concordância com o termos “sal”: 

 Figura 4 - Janela da Concordância para o termo “Sal”. 
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Quanto às nossas necessidades, trabalhamos principalmente com as ferramentas 

Wordlist e Concord.  

3.1.3.3  Registro dos dados: preenchimento das fichas

Os dados relevantes e pertinentes a cada uma das unidades terminológicas foram 

registrados em fichas terminológicas. O preenchimento dessas fichas possibilitou a 

organização das informações da pesquisa. Assim, nessas fichas, os campos previstos que 

levamos em consideração são:  

a) código: número de identificação atribuído a cada termo de acordo com a ordem seqüencial 

de tratamento; 

b) termo-entrada: termo propriamente dito que pode ser constituído de uma ou mais 

palavras, siglas ou abreviaturas; 

c) referências gramaticais: fornecem informações sobre a classe lexical, o gênero e o 

número do termo;  

d) registro da variante: as variantes terminológicas e variantes socioterminológicas;

e) conceitos dos informantes para o termo: conceitos mais representativos dos informantes;

f) nome do informante (+ código da ficha do informante): o informante é fonte dos 

conceitos;

g) definição final: depois da análise dos conceitos dos informantes, procedemos com a 

redação da definição final.

h) contexto e fonte: a transcrição, em que o termo-ocorrência se encontra em negrito, está 

apresentada com as indicações da fonte bibliográfica (autor, ano de publicação e página) ou 

com o código do informante;

i) remissivas: informações das relações de significação mantidas entre o termo-entrada com 

outros termos; 

j) notas lingüísticas e enciclopédicas: toda informação não prevista nos campos da ficha, 

considerada importante; 

l) domínio de aplicação: área de conhecimento específico em que o termo é usado 

inicialmente;

m) indicação de dicionarização e suas acepções dicionarizadas: na checagem do registro 

dos termos em obras lexicográficas, optamos pela consulta ao Dicionário Aurélio Eletrônico – 

Século XXI e ao Dicionário Eletrônico Houaiss. Além disso, quando o termo é dicionarizado, 

informamos o seu tipo de acepção dicionarizada; 

n) campo conceitual: indicação do campo ao qual pertence o termo na pesquisa em foco;  
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o) pesquisador; nome de quem preencheu a ficha;  

p) data do primeiro registro e da última atualização da ficha: data em que a ficha foi 

preenchida pela primeira vez e data das revisões e re-elaborações. 

3.2  METODOLOGIA DE ORGANIZAÇÃO DO REPERTÓRIO 

3.2.1 Características Básicas da Obra Terminológica em Questão 

Apresentamos abaixo alguns elementos que caracterizam o repertório terminológico:  

a) quanto à classificação tipológica: é um glossário.24 O glossário não é só a parte prática da 

pesquisa, como também o próprio cerne de todo o trabalho. Aqui o termo “glossário” designa 

o repertório em que os verbetes, normalmente de uma área técnica ou científica, são 

apresentados em ordem alfabética e constituídos da informação gramatical, acompanhados, 

quando isto é possível, das variantes, da definição e do contexto de ocorrência, como também 

das remissivas e das notas explicativas. Além disso, são registradas a área de conhecimento, a 

dicionarização e o campo conceitual em que é apresentado no domínio em questão. 

Denominamos este nosso glossário de GLOSSAL.25.   

b) quanto ao público-alvo: é destinado à Sociedade em geral; 

c) quanta à natureza das informações veiculadas pelos verbetes: é de natureza lingüística, 

mas, se necessário, podendo conter em nota explicativa informações enciclopédicas; 

d) quanto ao número de línguas: é monolíngüe;  

e) quanto ao percurso metodológico da pesquisa terminológica: tem um percurso 

semasiológico, pois partimos do termo para chegar ao conceito. 

f) quanto à quantidade de unidades lexicais tratadas: o glossário consta-se 325 termos, um 

número considerado representativo das unidades terminológicas da área em foco; A 

representatividade se deu a partir da importância do termo. Por isso, mesmo que um termo 

importante tenha aparecido uma só vez, ele foi registrado.  

g) quanto à cadeia interpretante: tem um sistema aberto. Isto quer dizer que adotamos o 

tratamento dos termos do domínio em foco, mas, sempre que necessário, remetendo-nos a 

outros domínios, pois na pesquisa encontramos tanto termos de uso comum, quanto termos de 

outros domínios especializados emprestados destas dimensões para o domínio em foco. Aqui 

identificamos os movimentos sígnicos entre as línguas de especialidade e a língua comum, e 

vice-versa. Conforme Pontes (2000):  

                                                
24 As definições de Faulstich (1995, p.6) para glossário foram tomadas como base para a definição do nosso. 
25 O acrônimo GLOSSAL corresponde a Glossário do Sal.
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Isso se dá pelo fato de as línguas de especialidade não se constituírem 
apenas por meio de unidades lexicais exclusivas. Ao contrário, é 
freqüente predominar o emprego do chamado léxico comum, mas 
utilizado com conceituação específica, em geral, graças ao processo 
metaforização. Em relação ao domínio, está provado que, com a 
interdisciplinaridade, os termos se movem de um domínio para outro, nem 
sempre por processos de metaforização, pois alguns termos simplesmente 
se deslocam. Esse fato vem reforçar a artificialidade dos limites entre as 
áreas e subáreas do conhecimento traçados pelo terminólogo no momento 
de constituição do sistema conceitual da área em questão, para efeito de 
pesquisas.  

h) quanto à ordem das entradas na macroestrutura: é alfassistemático, ou seja, a 

metodologia da elaboração foi baseada em um sistema conceitual, mas a apresentação formal 

da macroestrutura seguiu a ordem alfabética contínua: na seqüência não levamos em conta os 

caracteres não-alfabéticos ou sinais diacríticos (apóstrofo, hífen, cedilha, til, acentos 

diferenciais e outros).  

Já que o nosso público-alvo é a sociedade em geral, a ordem alfabética contínua é a 

mais propícia para o trabalho aqui proposto e por ser a forma estrutural mais comum, pois é a 

que permite localizar uma palavra com maior rapidez, o que é importante na prática diária. 

Sobre isso, Barros (2004: 139) também diz:   

No inconsciente coletivo do leitor, a principal característica de um 
dicionário é a ordem alfabética das unidades lexicais descritas. Este tipo de 
organização das entradas é o mais simples, uma vez que qualquer usuário 
chega facilmente à unidade lexical desejada, bastando, para tento, seguir a 
seqüência do alfabeto. Nesse caso, para que o leitor possa encontrar a 
informação que deseja, é-lhe necessária uma chave: a unidade lexical cujo 
sentido é desconhecido do leitor. A partir dela, procede-se a busca do 
significado. 

  

3.2.2 Delimitação da Nomenclatura do Glossário

 Os tipos de unidades lingüísticas que fazem parte da nomenclatura são os substantivos, 

os adjetivos e os verbos. De acordo com a terminologia de Pottier (1987), chamamos estas 

unidades léxicas de lexias simples, lexias compostas e lexias complexas.26 O importante é que 

os termos efetivamente empregados no discurso em questão sejam contemplados.27  

3.2.3 Critérios para Seleção dos Termos do Glossário 
                                                
26 Devido à própria natureza da pesquisa, as lexias textuais, tratadas também por Pottier, não são abordadas 
neste trabalho. Neste trabalho, os vocábulos “lexia” e “termo” sempre são  tomando como termos equivalentes, 
já que as lexias que estamos tratando são lexias especializadas da área da Indústria do Sal e, portanto, termos. 
Dessa forma, quando registramos “termo complexo”, por exemplo, estamos referindo-nos à “lexia complexa”.
27 Biderman (1984, p. 140) Também vai tratar sobre as lexias afirmando que elas são formas que um lexema 
assume no discurso. 
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O glossário tem como entrada: 

a) termos que denominam ações, processos, operações, tarefas, máquinas, objetos, 

instrumentos, equipamentos, utilidades, função/profissão e tipos de produtos que estão 

relacionados à indústria e à cultura do sal; 

b) termos que completam conceitos ou noções do discurso em foco e que apresentam um grau 

de ocorrência mínima no discurso dos informantes; 

c) termos que caracterizam o universo sociocultural das pessoas relacionadas às atividades 

com o sal acima mencionadas.  

 A partir destes critérios, dispomos os termos nos quatro campos conceituais adotados: 

Fabricação, Beneficiamento, Comercialização e Utilização e Consumo. Isto para deixar bem 

claro as relações conceituais estabelecidas entre os termos que compõem a nomenclatura da 

obra que foi registrada na ordem alfabética.  

3.2.4 Organização Interna do Glossário 

Levamos em consideração os três componentes estruturais da obra: a macroestrutura, a 

microestrutura e o sistema de remissivas. 

3.2.4.1 – A Macroestrutura

 A macroestrutura é a organização interna que está relacionada às características gerais 

do repertório.  

3.2.4.1.1 Critérios para a Organização dos Termos na Macroestrutura 

A grafia dos termos do glossário obedece à regularidade ortográfica da língua 

portuguesa (variante brasileira).  

 No que tange às relações de sentido entre os termos e suas entradas no glossário, o 

critério metodológico que adotamos é o de abrir tantos verbetes quantos forem os conceitos 

designados pelo termo. Ou seja, mesmo que, geralmente, no tratamento terminográfico, por 

exemplo, a polissemia agrupe todas as acepções em um único verbete, optamos por um 

tratamento de forma que cada conceito seja descrito em um verbete diferente, como já é de 

costume acontecer com a homonímia.  

 Desse modo, os seguintes termos constituíram entradas independentes: 

  - os termos polissêmicos: a polissemia é uma situação em que dois ou mais conceitos, 

em relação de oposição transitiva, são designados por uma mesma unidade terminológica. 
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Então, no glossário, as diferentes acepções de um termo serão indicadas por uma numeração 

em ordem crescente cada um com sua entrada; 

- os termos homônimos: a homonímia acontece quando dois ou mais conceitos, em 

relação de oposição disjuntiva, são designados por uma mesma expressão. Um homônimo é 

cada um dos termos de uma dada língua que têm a mesma forma gráfica (homógrafa) ou 

fônica (homófona), mas que designam conceitos diferentes, por isso têm entradas diferentes;   

- os sinônimos e os quase-sinônimos: os sinônimos são cada um dos termos de uma 

dada língua que designam um mesmo conceito e que se situam em um mesmo nível de língua 

ou em um mesmo nível de conceptualização; São termos menos freqüentes que podem ou não 

estar em competição com suas formas equivalentes;  

Como sabemos, não há sinônimos perfeitos, mas parassinônimos, isto é, cada um dos 

termos de uma dada língua que designam um mesmo conceito, mas que se situam em um 

mesmo nível de língua ou em um mesmo nível de conceptualização diferentes ou que se 

empregam em situações de comunicação diferentes. São também termos menos freqüentes 

que podem ou não estar em competição com suas formas equivalentes;  

- as variantes terminológicas (morfossintáticas, lexicais e gráficas) e as variantes 

socioterminológicas (variantes geográficas, discursivas e temporais);  

- constituem também entradas independentes os neologismos, os empréstimos, as 

reduções sintagmáticas (as siglas e os acrônimos), os termos hiperônimos (o termo cujo 

significado é mais genérico) e os termos hipônimos (o termo cujo significado é menos 

genérico). 

3.2.4.2 A Microestrutura

É o conjunto organizado e estruturado dos dados contidos no verbete. Conforme o 

esquema apresentado por BARBOSA (1989: 570), na microestrutura do glossário, os verbetes 

se apresentaram basicamente da seguinte forma: Verbete = [+Termo-entrada + Enunciado 

lexicográfico]

 O verbete é a menor unidade autônima de um dicionário. A entrada é cada um dos 

termos inscritos em ordem alfabética no glossário, sobre os quais recai a comunicação do 

lexicógrafo para o consulente da obra lexicográfica. O enunciado lexicográfico é o “conjunto 

de ‘informações’ ordenadas que se seguem à entrada e que tem uma estrutura constante, 

correspondente a um programa e a um código de informação aplicáveis a qualquer entrada” 

(BARBOSA, 1989:570). 
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3.2.4.2.1 – Campos constituintes do verbete 

 Organizado em ordem alfabética, o verbete completo é formado pelos seguintes 

campos28: 

+ termo-entrada + referências gramaticais  +/- variante +/- definição +/- contexto e fonte +/- 

remissivas  +/- notas + domínio + dicionarização do termo e sua acepção dicionarizada + 

campo conceitual  

Para melhor compreensão, vejamos os dois verbetes abaixo. O primeiro consta de 

todos os campos preenchidos:   

Ex. 1: 
CRISTALIZADOR   S.m.             

Var. balde. 

Último tanque onde as águas concentradas entram com 25° e chegam a 29° Bé, quando 

acontece a precipitação, fabricando assim o sal cristalizado puro.  

“Logo que o cristalizador está desocupado, volta-se a abrir as portas de admissão para tentar 

uma segunda colheita, lá pelo mês de março. Fim de fevereiro, começo de março, vêm as 

chuvas torrenciais que acabam com o sal: perturbam a graduação, derretem o sal já 

depositado; forçosamente o trabalho finda.” (THIEBLOT: 1979, p. 87).  

Cf.: cristalização; fabricação; evaporação; concentração; precipitação; área de 

cristalização.

NL: De cristalizar + -dor.  

NE: Nos cristalizadores é feito o controle de densidade, nível de evaporação, concentração 

dos principais constituintes iônicos e sais solúveis, bem como o acompanhamento de cristais 

do cloreto de sódio. 

- Salicultura; TDAE; fabricação. 

 No verbete abaixo não aparece a sua definição, já que o termo é uma variante do 

verbete “balanceiro”. Portanto, neste caso, o campo definição não necessita ser preenchido. 

Vejamos: 

Ex. 2: 
PESADOR S.m.  

“E os dois pesadores ficam colocando em cima da esteira de costurar saco que aí já tem um 

costurador na esteira transportadora, sentado.” (08 – PDB – MF3E2MO). 
                                                
28 Enquanto a notação “+” significa a obrigatoriedade, “+/-” quer dizer a facultatividade da preenchimento do 
campo.  
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Ver Balanceiro.

Cf. abridor de saco; boqueiro; costurador; arrumador. 

Nota: De pesar + -dor. Este termo foi registrado a partir do corpus falado. 

- Salicultura; TDAC; beneficiamento.

  

Agora, vejamos, de forma geral, cada um dos elementos que compõe os verbetes: 

a) Termo-entrada  

É o termo propriamente dito que vem escrito em negrito, com letras maiúscula, 

separado do enunciado lexicográfico. Pode ser constituído de uma ou mais palavras, siglas, 

acrônimos, abreviações. Uma redução sintagmática é uma forma abreviada como o termo 

também é conhecido, subdividida, geralmente, em sigla (redução de um sintagma sob forma 

de suas letras iniciais) e acrônimo (redução de um sintagma sob forma de sílabas, geralmente 

as iniciais, pronunciadas como uma palavra autônoma).  

O termo que foi utilizado com mais freqüência no discurso dos informantes e na 

bibliografia especializada é o verbete principal. As formas menos freqüentes deste termo, 

como sinônimos e variantes, serão tratadas como remissão. 

A entrada está apresentada sob forma lematizada: forma nominal (substantivo e 

adjetivo) no masculino, com exceção nos casos em que o feminino comporte traços 

semânticos distintos importantes, e no singular, exceto nos casos de plurais lexicalizados ou 

quando há variações semânticas; já a forma verbal se apresenta no infinitivo.  

Os termos sintagmáticos nominais forão registrados por inteiro e conservados na 

ordem em que foram encontrados nos discursos dos informantes. 

b) referências gramaticais 

 Indicativo que assinala a categoria lexical (substantivo, adjetivo e verbo) e a categoria 

gramatical (gênero e número) de um termo. As referências gramaticais são marcadas pelas 

seguintes abreviaturas em letra itálica: 

 Adj. – adjetivo; 

f. – feminino; 

m. – masculino; 

p. – plural;  

s. – singular; 

S. - substantivo; 

V. –  verbo. 
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c) Variante 

A variante aparecerá em minúsculo, negrito e itálico.  Cada uma das formas existentes 

para um termo, ou seja, é uma forma de alternância como o termo pode ser apresentado. Com 

base em Faulstich (1995, p.5), levamos em conta as variantes lingüísticas, isto é, as 

terminológicas,  (variantes morfossintática, lexical e gráfica) e as de registro, ou seja, as 

socioterminológicas (variantes topoletais, discursivas e temporais). 

Também, conforme os postulados da Teoria da Variação Terminológica, apresentados 

por Faulstich (1998, p. 10-12), nós consideramos os sinônimos como variantes co-ocorrentes. 

Sendo termos menos freqüentes, os sinônimos são considerados como remissões dos 

diferentes significantes do termo mais freqüente e que têm entrada própria no glossário. 

Outros termos que também são tratados como variantes são os empréstimos 

lingüísticos (variantes competitivas) e as reduções sintagmáticas, tais como as siglas, os 

acrônimos, as abreviações.

d) definição

Para a elaboração do glossário, julgamos importante considerar alguns critérios na 

elaboração das definições:  

a) adequação ao público: optamos por definições, de preferência curtas e objetivas 

para facilitar o entendimento do usuário;  

b) pertinência das informações para o domínio em estudo: procuramos selecionar 

informações pertinentes à natureza do universo pesquisado, caracterizando o termo de 

acordo com a sua representatividade no contexto de atualização;  

c) redação da definição na forma afirmativa (sempre quando for possível);  

d) uniformidade sintático-semântica; 

Os termos do glossário são definidos por meio do contexto social no qual se realizam.  

As definições baseiam-se em contextos, preferencialmente, definitórios. Mas quando 

os conceitos dos informantes forem insuficientes, recorreremos ao contexto do corpus escrito 

para uma melhor elaboração da definição final do termo.   

Na elaboração das definições, sempre que possível, temos as mesmas características 

estruturais. Os termos são definidos por itens pertencentes à mesma classe do termo definido. 

Por exemplo, para a definição de um substantivo, um outro substantivo. Este procedimento 

resulta num padrão de definição coerente tanto morfossintático como semanticamente. Assim, 

por exemplo, as matrizes de definição são apresentadas a seguir: 

a) para substantivos:  
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- termos que denominam operações: operação + descrição; 

- termos que denominam parte de alguma coisa: parte de +- descrição + 

funcionalidade;  

- termos com determinantes cuja base constitui termo-entrada: hiperônimo + descrição 

+- funcionalidade; 

- termos que denominam instrumentos: instrumento + descrição + funcionalidade; 

- termos que denominam conjuntos de elementos: conjunto/porção de + descrição +-

funcionalidade; 

- termos que denominam máquinas: máquina + descrição + funcionalidade; 

- termos que denominam operários: operário + funcionalidade; 

- termos que denominam objetos e recipientes: objeto/recipiente + descrição + 

funcionalidade; 

- termos que denominam espécie de alguma coisa: espécie de +-  descrição + 

funcionalidade. 

b) para os verbos 

- verbo parassinônimo + descrição +- funcionalidade. 

c) para os adjetivos 

- Relativo a/ao + descrição +- funcionalidade; 

- Diz-se de + descrição + funcionalidade. 

e) contexto  

É a ocorrência lingüística do termo em um enunciado no qual este termo se encontra 

atualizado, de forma não-lematizada, no âmbito de seu funcionamento conceitual e 

morfossintático. Com base em Barros (2004, p.110-111), os tipos de contextos que adotamos 

em nossa pesquisa são: 

 - Contexto definitório: oferece informações claras sobre o conceito designado pelo 

termo estudado, apresentando um conjunto de traços conceituais que distingue este termo dos 

outros termos; 

 - Contexto explicativo: apresenta alguns dados conceituais específicos à respeito da 

natureza e de certos aspectos do termo pesquisado, tal como material, funcionamento e 

finalidade, mas sem defini-lo claramente. Mesmo não tendo definição precisa, este contexto 

oferece elementos importantes para o entendimento do conceito; 
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 - Contexto associativo: veicula descritores suficientes apenas para determinar, através 

de associações, se o termo pertence a um domínio de aplicação ou a um grupo de termos, sem 

informar nada sobre sua natureza, funções e características específicas. 

No contexto, o termo-ocorrência aparece em negrito com as indicações da fonte 

bibliográfica (autor, ano de publicação e página) que remetem ao corpus escrito da pesquisa 

ou com as indicações da fala dos informantes e o seu código. 29

  

f) indicação de remissivas 

Os termos remissivos são unidades lingüísticas que indicam informações das relações 

de significação mantidas entre o termo-entrada com outros termos.

Na microestrutura, o termo remissivo apresenta-se na seguinte forma:  

 - o verbete remissivo aparece em minúsculo, negrito e itálico.   

- a remissiva conferir (Cf.): será para indicar a relação de antonímia, hiperonímia, 

hiponímia e conceito conexo. 

- quando um termo é uma variante menos freqüente, ele não tem definição. Por isso, 

usamos a remissiva ver (V.). Isto significa que devemos consultar o termo mais freqüente 

definido anterior ou posteriormente.

g) notas explicativas 

As notas explicativas têm como objetivo fazer referência às informações lingüísticas, 

às informações sócio-dicursivas ou às marcas de uso e às informações enciclopédicas 

importantes do termo, não previstas na definição. 30

 As notas lingüísticas estão marcadas no glossário com a sigla NL. Elas fazem 

referência ao processo de formação e aos fenômenos lingüísticos ocorridos com esse termo, 

como por exemplo, os empréstimos. As notas lingüísticas foram registradas, praticamente, de 

acordo com os dois dicionários adotados: o Aurélio e o Houaiss.  

As notas de marcas de uso são dados que informam sobre o valor de uso de cada 

unidade terminológica do ponto de vista socio-discursivo. Ou seja, elas indicam os aspectos 

temporal, geográfico, social, bem como apresentam indicações de níveis de discurso e de 

modalidade (oral/escrito). As marcas de uso mais comumente usadas são: nível de língua 

                                                
29 Como o exemplo já citado: 01 – RNXC – MF3E3MO.
30 Mesmo não fazendo parte da definição, as notas possibilitam um conhecimento maior do termo e sua 
definição.  
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(gíria, forma popular, termo científico), freqüência (freqüente, raro, desusado), marca 

cronológica (obsoleto, neologismo) e marca geográfica (regionalismo).

As notas enciclopédicas estão marcadas com a sigla NE. Elas dão as informações 

complementares dos termos do universo do discurso em questão, como também fazem 

referências a curiosidades em torno do termo. 

h) domínio 

Área de conhecimento específico em que o termo é usado inicialmente, como por 

exemplo, a química, a física, a metrologia. Como vimos anteriormente, segundo Pontes 

(2000: 3-4), os movimentos sígnicos entre as línguas de especialidade e a língua comum, e 

vice-versa, se dão pelo fato de as línguas de especialidade não se constituírem apenas por 

meio de unidades lexicais exclusivas. Isto é, os termos se deslocam de um domínio para outro.

i) indicação de dicionarização dos termos e suas acepções dicionarizadas 

Como os termos e os seus conceitos virão a partir dos próprios informantes, esses 

conceitos deverão ser checados com dois dicionários gerais (Dicionário Aurélio Eletrônico – 

Século XXI e Dicionário Eletrônico Houaiss). Esta opção se deu pelo fato destes dicionários 

serem muito representativos no que diz respeito à preocupação com os usos especializados.  

Assim, indicamos quando os termos estão dicionarizados ou não. Quando estão 

dicionarizados, informamos se estão com a mesma acepção, com acepção diferente ou 

complementar com relação à acepção dada pelos informantes. Com isso, criamos a seguinte 

legenda para marcar essa informação:   

 - TND: para o termo não dicionarizado. 

 Quando o termo é dicionarizado, utilizamos a seguinte nomenclatura para indicar a 

acepção encontrada em relação ao sentido dado pelos informantes:  

 - TDAE: para termo dicionarizado com acepção equivalente ao sentido dado pelos 

informantes. Esta equivalência pode se dá no domínio da salicultura ou noutro domínio. 

Quando não conseguimos identificar o termo a nenhum domínio específico, registramos esse 

termo no domínio da Salicultura mesmo. 

 - TDAD: para termo dicionarizado com acepção diferente ao sentido dado pelos 

informantes.

- TDAC: para termo dicionarizado com acepção complementar ao sentido dado pelos 

informantes. 
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j) indicação do campo conceitual dos termos  

 Através do conhecimento do Processo de Produção do Sal, a nossa pesquisa foi 

desenvolvida, fundamentalmente, a partir de quatro principais campos conceituais que foram 

definidos na microestrutura depois do levantamento dos termos. Os campos conceituais 

denominados na pesquisa foram:  

1° Fabricação: composto de termos que diz respeito às fases de captação da água do 

mar, evaporação, cristalização, descarte das águas-mães para o mar, colheita, 

transporte e lavagem, estocagem e embarque; 

2° Beneficiamento: composto por termos relacionados à moagem, refino, adição de 

aditivos, embalamento, armazenamento e embarque; 

3° Comercialização: formado por termos relativos à importação e à exportação do sal.  

4° Utilização e consumo: representado por termos relacionados ao consumo humano 

e ao consumo animal, às indústrias químicas e alimentícias, como também às 

manifestações sócio-culturais do Sal. 

Quando um termo tem ocorrência em mais de um campo conceitual, marcamos esses 

campos conforme a ordem de apresentação do termo. Tal fato ocorre uma vez que as 

diferentes atividades encontram-se interligadas.

3.2.4.3 O Sistema de Remissivas 

Na microestrutura, temos a indicação das variantes (Var.) como remissão de um outro 

termo menos freqüente. Além das variantes (Var.), também Ver. e Conferir (Cf.) fazem parte 

do Sistema de Remissivas do glossário. 
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CAPÍTULO IV: GLOSSAL - GLOSSÁRIO DO SAL  

Palavras que muito amei, 
que talvez ame ainda. 

Elas são a casa, o sal da língua. 
(O Sal da Língua -Eugênio de Andrade) 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

ABASTECER  V. 

“Antigamente, tinha os bombeiros ... que ligavam a bomba pra abastecer os cristalizadores, 

hoje como é tudo automatizado ele só chega programa a bomba, a bomba entra, só vai olhar 

se o balde tá bom ou não de desligar...” (01 – RNXC - MF3E3MO). 

Ver Alimentar. 

NL: De a- + basto + -ecer.

- Marinha; TDAC; fabricação. 

ABASTECIDO  Adj.  

“Nas salinas de clima tropical, onde é possível manter os cristalizadores abastecidos com 

salmoura durante todo o ano, é conveniente se dispor de uma laje de sal permanente, o que 

melhora a capacidade de suporte do piso e pode permitir menores custos de compactação do 

solo.” (CÂMARA: 1999, p. 44). 

Ver alimentado.

NL: Particípio de abastecer. 

- Marinha; TDAE; fabricação.  

ABASTECIMENTO  S.m. 

“O Sindicato da Indústria da Extração do Sal do Estado do Rio Grande do Norte - SIESAL, 

em documento elaborado sobre o projeto de construção de um canal para beneficiar a 

indústria salineira, projeto este que desviaria o excedente das águas decorrentes da 

   a
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perenização do Rio Mossoró no trecho onde é colhida a água para abastecimento das salinas 

instaladas nos municípios de Mossoró, Grossos e Areia Branca.” (SOUTO: 2005, p. 71). 

Ver Alimentação. 

Cf. evaporador; cristalizador.

NL: De abastecer + -imento.

- Marinha; TDAC; fabricação. 

ABERSAL  S.f.   

Sociedade civil sem fins lucrativos que tem como objetivo representar e apoiar a Indústria 

Salineira, bem defender os seus interesses e impulsionar seu desenvolvimento, em âmbito 

nacional. 

“A ABERSAL é o interlocutor do setor, especialmente com os organismos federais, visando 

sempre a defesa dos interesses da indústria, com ações prévias e consensualmente 

estabelecidas pelas empresas salineiras associadas.” (SOUTO: 2005, p. 73). 

Cf.: SIESAL; SIMORSAL.

NL: Termo formado por redução sintagmática (sigla).  

NE: Esta sigla corresponde à Associação Brasileira de Exportadores e Refinadores de Sal. A 

sede desta associação é na cidade do Rio de Janeiro/RJ.  

- Salicultura; TND; fabricação/beneficiamento.

ABRIDOR DE SACO  S.m. 

Responsável de abrir o saco e enchê-lo de sal na boca do moinho. 

“O sal é moído e daí já vem o pessoal. Tem uma pessoa pra abrir o saco na boca do moinho. 

Essa pessoa é o abridor de saco. O moinho tá em alta velocidade, moendo sal, ele abre o saco 

e bota na boca do moinho.” (08 – PDB – MF3E2MO). 

Cf. boqueiro; balanceiro; costurador; arrumador.

NL: Termo complexo formado de nome + sintagma preposicionado. Este termo foi registrado 

a partir do corpus falado. 

- Salicultura; TND; Beneficiamento. 

ADIÇÃO DE ADITIVOS  S.f.  

Operação que consiste na preparação dos aditivos permitidos para o sal e na sua dosagem na 

linha de produção. 
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“As etapas do processo pós-extração/produção primária: lavagem e estocagem de matéria-

prima, moagem e ou refino, adição de aditivos, empacotamento, armazenagem e transporte.” 

(ANVISA: 2000). 

Cf. iodação; iodo; DDI; ferrocianeto de sódio. 

NL: Termo complexo formado de nome + sintagma preposicionado. 

- Salicultura; TND;Beneficiamento.

ADIÇÃO DE IODO  S.f.  

“Nos tipos de sal, moído, refinado e outros, para consumo alimentar, serão obrigatórias as 

adições de iodo, de acordo com a legislação em vigor.” (ROMANO: 1990, p. 97). 

Ver: iodação. 

Cf. Adição de aditivos; iodo; DDI; ferrocianeto de sódio.

NL: Termo complexo formado de nome + sintagma preposicionado.  

NE: Somente o sal que contiver teor igual ou superior a 20 miligramas até o limite máximo 

de 60 miligramas de iodo por quilograma de produto será considerado próprio para o 

consumo humano, pois a adição do iodo ajuda a evitar os chamados Distúrbios por 

Deficiência de Iodo (DDI), no corpo humano. 

- Salicultura; TND;Beneficiamento. 

ADITIVO  S.m   

Substância adicionada a uma solução para aumentar, diminuir ou eliminar determinada 

propriedade desta. 

“Enfim, o bromo, que existe na água do mar como brometo solúvel, tem aplicação diversa, já 

sendo extraído no Brasil em uma pequena unidade em Cabo Frio. Dentre suas mais 

importantes aplicações figura seu emprego em imunizantes e inseticidas, na fabricação de 

aditivos para elevação do índice de octana das gasolinas, e na preparação de fibras sintéticas.” 

(ROMANO: 1990, p. 158). 

Cf. adição de aditivos; adição de iodo; iodo; micronutriente.

NL: Do latim additivu, que se junta, que se acrescenta. 

- Química; TDAE; beneficiamento. 
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AFOFAMENTO  S.m.  

Nas salinas manuais, quebra da camada de sal dos cristalizadores. 

“No afofamento os operários entram nos cristalizadores e de forma manual, nas salinas 

tradicionais, passam a quebrar estas lâminas (camadas) a fim de que possam retirá-las para os 

aterros.” (ANDRADE: 1995, p. 46).  

Cf. escarificação; alavanca.

NL: De afofar + -mento. Este termo foi registrado a partir do corpus escrito. 

- Salicultura; TDAC; fabricação. 

AGENCIADOR DE SAL S.m.    

“Alguns motoristas criam um elo de amizade com a gente, assim como a gente cria com o 

cliente que compra o sal e nos procuram direto. Outros não, por que nunca carregou com a 

gente, então eles precisam, quando chegam a Mossoró do trabalho de pessoas que têm um 

contato com as empresas. Digamos, têm os  corretores de sal ou agenciador de sal.” (13 – 

JEMS – MF2E3MO). 

Ver Corretor de sal. 

Cf.Vendedor de sal.

NL: Termo complexo formado de nome + sintagma preposicionado. O nome vem de agenciar 

+ -dor.

- Comércio/Economia; TND;Comercialização. 

ÁGUA DOCE   S.f.     

Água de rio, lago ou nascente, que não contém grandes quantidades cloreto de sódio e outros 

sais, em oposição à água do mar, que é salgada.  

“No trecho terminal da subida é feita uma alimentação secundária de salmoura, para lavagem 

em contracorrente, através da utilização de jatos ou chuveiros. Nestes, muitas vezes se usa, ao 

invés de salmoura de lavagem, água doce ou de água do mar.” (CÂMARA: 1999, p. 52). 

Cf. água do mar.

NL: Termo complexo formado de nome + adjetivo. 

- Hidrologia; TDAE; fabricação.
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ÁGUA DO MAR  S. f. 

Matéria-prima da produção de sal, introduzida para dentro das salinas por meio de portas 

d’água ou captada através de bombas, a 3,5° Bé, e dirigida para os primeiros evaporadores. 

“O sal, em escala mundial, é obtido de fontes, das mais diversas, e dessas a mais importante é 

água do mar - fato que nos levou a estudar sobretudo a produção de sal marinho no Nordeste 

do Brasil -, seguindo-se as salmouras naturais, as minas de sal-gema e os lagos salgados.” 

(ANDRADE: 1995, p. 11). 

Cf.: sal; salinidade.

NL: Termo complexo formado de nome + sintagma preposicionado.  

NE: A densidade média da água do mar é de 1,02812 enquanto que a da água doce destilada é 

de 1, por conversão. Ou seja, para cada 1 litro de água do mar de 35 milésimos de salinidade, 

pesa aproximadamente 1,028 gramas: mais 28 gramas, por conseguinte, de que 1 litro de água 

doce destilada.  

- Hidrologia; TDAC; fabricação.  

ÁGUA –MÃE  S.f.  

Var. salmoura drenada; água residual; salmoura residual; salmoura saturada.

Água que é lançada de volta para o mar, após o grau de salinidade atingir 28° baumê, 

possuindo grande quantidade de sulfato de cálcio, sulfato de magnésio, cloreto de magnésio, 

brometo de sódio e cloreto de potássio, componentes químicos que são prejudiciais ao 

homem, mas que poderiam ser aproveitados industrialmente.  

“Estando em ponto de se iniciar a colheita, a água que resta, a chamada água-mãe, é lançada 

em um canal, a escoadeira, e volta ao rio ou à maré.” (ANDRADE: 1995, 101). 

Cf. drenagem.

NL: Termo composto por justaposição. O Plural deste termo é águas-mães.

- Química; TDAE; fabricação.

ÁGUA RESIDUAL  S.f.   

“O processo produtivo de uma salina fundamenta se no aproveitamento racional de um 

conjunto de factores climáticos e meteorológicos que possibilitam a evaporação em áreas ou 

terrenos adequados, de grande quantidades de água marinha ali depositada, através de 

utilização da energia solar. À medida que a evaporação se processa, o teor de sais na água 
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residual irá aumentando até atingir o ponto de saturação específico para cada tipo de sal 

dissolvido.” (ROMANO: 1990, p. 100).  

Ver água-mãe.

NL: Termo complexo formado de nome + adjetivo.

- Salicultura; TND; fabricação.

ALAVANCA  S.f.   

Instrumento de trabalho, pesando de 3 a 5 Kg, com um comprimento médio de 1 a 2 m,  

utilizado para quebrar as camadas de sal nos cristalizadores,  em salinas tradicionais.   

“Primitivamente, esta quebra da camada de sal, ou afofamento, era feito com uma 

alavanca...” (ANDRADE: 1995, 46). 

Cf.: enxada; ferro de cova; chibanca; pá.

NL: Do espanhol palanca, com influência de levantar, alevantar.  

NE: Por volta da década de 30, a alavanca foi substituída pelo ferro de cova. 

- Salicultura; TDAC; fabricação.

ALIMENTAÇÃO  S.f. 

Var. Abastecimento.

Ação ou efeito de encher os reservatórios de água do mar ou salmoura pra produzir o sal. 

 “No início de uma nova safra, para que a mesma seja mantida constante,  a quantidade  de 

salmoura retirada para alimentação dos cristalizadores tem que ser regulada e é 

imprescindível, para isto, o  conhecimento prévio das concentrações em cada ponto de 

passagem de água na área de evaporação, depois de estabilizada a concentração de admissão 

de água do mar.” (CÂMARA: 1999 ,p. 34). 

Cf. evaporador; cristalizador.

NL: De alimentar + -ção.

- Salicultura; TDAC; Fabricação. 

ALIMENTADO  Adj. 

Var. Abastecido. 

Que está cheio da água do mar ou da salmoura. 
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“O vapor que sai do 3° estágio do evaporador é condensado num condensador alimentado

com água do mar.” (ROMANO: 1990, p. 101). 

NL: Particípio de alimentar. 

- Salicultura; TDAE; Fabricação. 

ALIMENTAR  V. 

Var. Abastecer.

Encher constantemente os reservatórios de água do mar ou salmoura para obter-se o sal 

cristalizado. 

“Como o sulfato de cálcio cristaliza principalmente entre os 16° e os 25° Baumé, convém 

alimentar os cristalizadores com graduação superior aos 25°, por exemplo, aos 26° Bé.” 

(ROMANO: 1990, p. 127). 

NL: De alimento + -ar.

- Salicultura; TDAC; Fabricação. 

ALQUEIRE  S.m.    

Medida usada nas salinas que equivale a 36  cuias   de   5   kg, ou seja, 180   kg.  

“Trabalhei vinte e sete anos no balaio, nunca tive nada. Mas um dia me apareceu, parece que 

estou vendo: eu e três companheiros, fizemos seis rumas de sal, tudo de cem alqueires”. 

(THIEBLOT: 1979, p. 99). 

Cf. cuia.

NL: Do árabe al-káil, medida de capacidade para sólidos e líquidos. 

- Metrologia; TDAC; fabricação.

ANTI-AGLOMERANTE  S.m.    

Var. anti-aglutinante.

Substância responsável pelo não empedramento do sal. 

“Sal refinado contendo um anti-aglomerante e um anti-umectante, como aditivos, além de 

apresentar menores conteúdos de umidade, cálcio, magnésio e insolúveis, em relação ao 

simplesmente refinado.” (SILVA: 2001, p. 104). 

Cf. ferrocianeto de sódio; aditivo; adição de aditivos.
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NL: De ant(i)- + aglomerante. 

- Química; TND; beneficiamento.

ANTI-AGLUTINANTE  S.m.    

“O tradicional sal de cozinha para o consumo humano tem seu processo específico de 

industrialização. O produto passa por um processo de lavagem, moagem e refino, além da 

adição de anti-aglutinantes.” (SOUTO: 2005, p. 32). 

Ver anti-aglomerante.

Cf. ferrocianeto de sódio; aditivo; adição de aditivos. 

NL: De ant(i)- + aglutinante. 

- Química; TND; beneficiamento.

ANTI-UMECTANTE  1  Adj. 

Que reduz a absorção da umidade do sal. 

“Deverá seguir, no mínimo, as especificações exigidas para o sal refinado, contendo agente ou 

agentes anti-umectantes, de acordo com o limite e qualidade permissível e estabelecidos pela 

Comissão de aditivos de Alimentos.” (ROMANO: 1990, p. 97).  

Cf. Aditivo; adição de aditivos; adição de iodo; iodo. 

NL: De ant(i)- + umectante. 

- Química; TDAE; beneficiamento.

ANTI-UMECTANTE  2  S.m.   

Substância responsável pela diminuição da umidade do sal. 

“Quando tiver sido adicionado iodo, deverá constar do rótulo a expressão "iodado" como é 

obrigatória a declaração dos anti-umectantes adicionados, em se tratando de sal de mesa.” 

(ROMANO: 1990, p. 95). 

Cf. Aditivo; adição de aditivos; adição de iodo; iodo. 

NL: De ant(i)- + umectante.  

NE: Quanto aos procedimentos para adição e controle de anti-umectantes, é necessário 

controlar a pesagem do anti-umectante utilizado de modo a garantir que o limite máximo de 

resíduo permitido na legislação seja obedecido. Deve ser mantida rotina escrita visando a 
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determinação periódica de resíduo de anti-umectante, para fins de controle sanitário do 

produto final.  

- Química; TDAE; beneficiamento.

APONTADOR  S.m.  

Var. Conferente.

Encarregado de anotar o horário de chegada das caçambas de sal no lavador, a fim de saber a 

quantidade de toneladas de sal que foi lavado e empilhado. 

“Na realidade, na salina trabalhavam funcionários permanentes e assalariados, capatazes e 

apontadores, que tinham trabalho permanente, e uma grande quantidade de trabalhadores 

sazonais, agricultores da região sertaneja ou da própria área salineira que, no período 

chuvoso, viviam na área agrícola, e no estio da safra, migravam para as salinas, recebendo 

salário por tarefa.” (ANDRADE: 1995, p. 50). 

Cf. lavador; lavagem.  

NL: De apontar + -dor. Este termo foi registrado a partir do corpus falado. 

- Salicultura; TDAC; fabricação.

ÁREA DE CRISTALIZAÇÃO  S.f    

Conjunto de cristalizadores. 

“A área de cristalização constitui, geralmente, menos de 10% da área total. É a área onde se 

cumpre a finalidade da salina: a produção de sal.” (CAMARA: 1999, p. 44) 

Cf.: cristalização; cristalizador.

NL: Termo complexo formado de nome + sintagma preposicionado.

- Salicultura; TND; fabricação.

ÁREA DE ESTOCAGEM  1  S.f.  

“Em seguida, o sal lavado recebe um jato de água do mar e é reconduzido a uma esteira de 

aço inoxidável, que promove a perda de parte da umidade e em seguida é finalmente 

transportado para a área de estocagem.” (SOUTO: 2005, p. 38). 

Ver aterro.

Cf.:  empilhamento; estocagem 1
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NL: Termo complexo formado de nome + sintagma preposicionado.

- Salicultura; TND; fabricação. 

ÁREA DE ESTOCAGEM  2  S.f.  

Local onde o sal beneficiado é guardado, pronto para o embarque terrestre. 

“... o sal vai pra área de estocagem. Depois de estocado, o sal é transferido, embarcado por 

via marítima e por via terrestre.” (01 – RNXC - MF3E3MO). 

Cf.:  estocagem 2

NL: Termo complexo formado de nome + sintagma preposicionado.

- Salicultura; TND; beneficiamento. 

ÁREA DE EVAPORAÇÃO  S.f. 

Conjunto de evaporadores. 

“Uma vez atingida esta concentração, depois do período chuvoso, ou seja: no início de uma 

nova safra, para que a mesma seja mantida constante,  a quantidade  de  salmoura retirada 

para alimentação  dos cristalizadores tem que ser regulada e é imprescindível, para isto, o  

conhecimento prévio das concentrações em cada ponto de passagem de água na área de 

evaporação, depois de estabilizada a concentração de admissão de água do mar.” 

(CÂMARA: 1999, p. 34).  

Cf.: evaporação; evaporadores.

NL: Termo complexo formado de nome + sintagma preposicionado.

- Salicultura; TND; fabricação. 

AREÔMETRO  S.m.  

Aparelho que serve para medir a densidade dos líquidos.  

“Para empregar este aparelho mergulha-se no líquido cuja densidade se deseja conhecer, 

lendo-se em seguida na respectiva escala e no ponto em que a mesma acusa o referido líquido, 

o peso deste último: vai se à tabela abaixo e vê-se a que corresponde o número encontrado no 

areômetro.” (ROMANO: 1990, p. 12).  

Cf.: Areômetro Baumé. 

NL: De areo- + -metro. O Areômetro mais empregado é o Baumé. 
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- Física/Metrologia; TDAE; fabricação.

AREÔMETRO BAUMÉ  S.m.  

Instrumento de medida de densidade de líquidos que consiste em um flutuador em uma das 

extremidades, e que se alonga na outra por meio de uma haste graduada.  

“Se evaporarmos l m³ de água do mar à 3,5° Bé, — teoricamente 14, 6 ks de sais dissolvidos e 

983 k°s de água, — o qual tivesse sido anteriormente analisado na sua composição, e medidos 

os graus do Areômetro Baumé à medida da sua concentração, a tabela nos daria a densidade 

d correspondente da solução e dela diminuiríamos o peso da solução P - vd.” (ROMANO: 

1990, p. 38). 

Cf. areômetro; baumé. 

NE: Por imersão, o flutuador se mantém em posição vertical, e a leitura das densidades é 

realizada na haste, na altura em que esta atravessa o nível do líquido. 

- Física/Metrologia; TND; fabricação.

ARMAZÉM  S.m.  

“Então quando eles fazem o sal naqueles tanques, eles lavam o sal depois que colhe, botam 

naquelas pilhas grandes, chama-se serrote, aí ali eles trás pro armazém, pra moagem onde a 

gente trabalha.” (03 – NML - MF2E1MO). 

Ver Moagem 2.  

NL: Do árabe al-mahzan.

- Salicultura; TDAD; beneficiamento.

ARRUMADOR   S.m.   

Responsável de pegar o sal embalado, da esteira transportadora, e colocá-lo dentro da carreta, 

numa certa ordem. 

“Depois que passa pela máquina de costura, tem uma esteira transportadora que transporta o 

sal pra cima da carreta. Essa esteira não costura, é só pra transportador o sal pra cima da 

carreta. Lá onde ficam dois arrumadores arrumando os sacos em cima das carretas.” (08 – 

PDB – MF3E2MO). 

Cf. abridor de saco; boqueiro; balanceiro; costurador. 
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NL: De arrumar + -dor. Este termo foi registrado a partir do corpus falado. 

- Salicultura; TDAC; beneficiamento.

ATERRO  S.m.  

Var. área de estocagem 1; pátio. 

Local ao ar livre onde o sal é estocado em pilhas para cura ou embarque. 

“Das pilhas do aterro, o sal partirá para o porto de embarque onde esperam as barcaças, ou de 

trem ou simplesmente de caminhão, para ser entreposto e, depois, seguir para os moinhos e as 

refinarias.” (THIEBLOT: 1979, p. 87).  

Cf. empilhamento. 

NL: Deverbal de aterrar. 

- Salicultura; TDAD; fabricação.

 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 

BALAIO S.m.       

Nas salinais manuais, cesto usado para carregar o sal para o aterro ou até à embarcação. 

“Em seguida, o caixão foi substituído pelo balaio, pendurado num pau e transportado por 

duas pessoas.” (ANDRADE: 1995, p. 47). 

Cf. proeiro;popeiro.

NL: Do possessivo francês balai.  

NE: Nas antigas salinas, o sal era depositado num balaio de 15 cuias, o que dava 75 kg de sal 

molhado. O balaio foi substituído pela esteira. 

- Salicultura; TDAC; fabricação.

BALANCEIRO  S.m.  

Var. Pesador. 

Responsável de pesar o sal embalado no armazém. 

   b
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“Aí são dois balanceiros. Cada moinho, são dois balanceiros. Esses dois é quem pesa o sal.” 

(08 – PDB – MF3E2MO). 

Cf. abridor de saco; boqueiro; costurador; arrumador. 

NL: De balança + -eiro. Este termo foi registrado a partir do corpus falado. 

- Salicultura; TDAE; beneficiamento.

BALDE S.m.  

“Para controlar a espessura do sal, o feitor, em data fixa, quebra e retira uma amostra da 

lâmina de sal de cada cristalizador e deixa-a no aterro, na beira do caminho. Quem passa já 

sabe pela amostra o quanto já depositou cada balde.” (THIEBLOT: 1979, p. 91). 

Ver cristalizador. 

NL: De origem controversa. 

- Salicultura; TDAC; fabricação.

BARCAÇA S.f.    

Pequeno barco de madeira que transporta o sal grosso a granel para o terminal salineiro, 

destinado principalmente à exportação. 

“Enquanto, naquele tempo, o sal era levado a lombo de burro, da salina para o interior do 

País, os donos já visavam exportar o sal por via marítima para os grandes centros 

consumidores do sul. Havia serviço para muita gente. Foi a época onde o dinheiro corria; 

corria nas ruas de Mossoró e de Macau, como corria nas ruas de Manaus e de Porto Velho, no 

tempo da borracha. Mas o carregamento das barcaças era um trabalho medonho. 

(THIEBLOT: 1979, p. 81). 

NL: De barca+ -aça. 

- Marinha; TDAE; fabricação.

BARRILHA  S. f.     

“No que se refere ao mercado interno alguns fatos merecem destaque pelo seu potencial de 

redirecionamento de negócios. A instalação quase que certa de uma unidade de produção de 

barrilha da Alcanorte, no Rio Grande do Norte, é um fator a ser considerado na evolução da 
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demanda da indústria química no Nordeste, pois as projeções são de um aumento de consumo 

equivalente a 400.000 toneladas/ano de sal marinho.” (SILVA: 2001, p. 150). 

Ver Carbonato de sódio.

NL: Do espanhol barrilla.  

NE: Barrilha é o nome comercial do carbonato de sódio. 

- Química; TDAE; fabricação; comercialização; utilização e consumo.

BAUMÉ   S.m.  

Unidade de medida da densidade de líquidos.  

“No Nordeste, principalmente no Rio Grande do Norte, a água salgada apresenta uma 

concentração inicial de 3,5 a 3,8 graus baumé.” (SILVA: 2001, p. 87). 

Cf. areômetro baumé.   

NL: Empréstimo lingüístico do francês; símbolo: Bé.  

NE: Sobrenome do químico e farmacêutico francês Antoine Baumé (1728-1804), criador 

desta unidade de medida. 

- Física/ Metrologia; TDAE; fabricação.  

BENEFICIAMENTO   S.m.  

Segunda etapa da produção do sal grosso que consiste na lavagem, moagem e refino do 

produto, com aplicação de aditivos. 

“No segmento de beneficiamento do sal, ou seja, moagem e refino, nota-se claramente um 

modelo voltado para o mercado interno, onde poucas empresas adotam um modelo orientado 

para o marketing, buscando produtos de maior conveniência ao mercado varejista, 

institucional e industrial.” ( SILVA: 2001, p. 112). 

NL: De beneficiar + -mento.  

NE: Depois de beneficiado, quando destinado ao consumo humano, o sal é iodado, de acordo 

com a legislação brasileira. 

- Salicultura; TDAE; beneficiamento.

BIG BAG  S.m.  

Var. Sacolão.
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Tipo de embalagem grande, geralmente feita de polipropileno trançado (ráfia), com quatro 

alças para facilitar, através da empilhadeira, a carga e descarga, do sal grosso a granel. 

“No caso do big bag usa-se a empilhadeira e lá fora usa a máquina grande, que é a 

enchedeira, aquelas de pegar sal.” (03 – NML - MF2E2MO). 

NL: Empréstimo lingüístico do inglês, que significa saco grande.  

NE: O big bag pode pesar de 500 kg ou 1 tonelada. 

- Logística; TND; beneficiamento. 

BITREM  S.m.    

Conjunto de duas carrocerias puxadas por um só caminhão, utilizado no transporte do sal. 

“Arrumador quando é em cima da carreta, da carga. Aí eu vou , digamos uma carga de 40 

toneladas, se for bitrem uma carreta tem dois vagões. Aí eu vou arrumar,  eu e o meu 

companheiro que está em outra, nós vamos arrumar um carga de 40 toneladas, 20 e 20 em 

cada vagão.” (3 – NML - MF2E1MO). 

Cf. arrumador.

NL: Termo simples derivado por prefixação. 

- Engenharia Mecânica; TND; beneficiamento.

BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO  S.f.p. 

Var. BPF.

Procedimentos higiênico-sanitários e operacionais que devem ser aplicados em todo o fluxo 

de produção, desde a obtenção da matéria-prima até a distribuição do produto final, com 

vistas a garantir sal apto para consumo humano. 

“Com a finalidade de comprovação de que o sal produzido está em conformidade com o seu 

padrão de identidade e qualidade, algumas determinações analíticas devem ser realizadas 

periodicamente, numa freqüência a ser definida no Manual de Boas Práticas de Fabricação

do estabelecimento, obedecidas as técnicas recomendadas.” (ANVISA: 2000). 

Cf. fabricação; beneficiamento.

NL: Termo complexo formado de adjetivo + nome + sintagma preposicionado.  

NE: Estas Práticas garantem a qualidade sanitária e a conformidade dos produtos alimentícios 

com os regulamentos técnicos, nas indústrias alimentícias, com reconhecimento do Ministério 

da Saúde. 
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- Saúde Pública; TND; fabricação/beneficiamento/Utilização e Consumo.

BÓCIO   S.m    

Var.  papo.

Doença que consiste no aumento da glândula tireóide, causando assim uma deformação no 

pescoço devido à carência de iodo no organismo humano.  

“O iodo serve pra proteger as pessoas, pra não dar a doença do papo, o bócio.” (03 – NML - 

MF2E2MO). 

Cf. iodo; adição de iodo; tireóide.

NL: Do francês antigo boce, atual bosse, protuberância, tumor, inchação.  

NE: Na década de 40 esta era uma doença bastante comum no Brasil, principalmente nas 

regiões mais pobres. A sua erradicação, apesar de um pouco demorada, foi feita de forma 

relativamente simples: em 1956 o governo cria uma lei que obriga a adição de iodo no sal de 

cozinha. O sal foi escolhido por ser um alimento utilizado em todas as regiões do Brasil, e por 

ser barato, o que faz com que possa ser consumido por todos. Além disso, a adição de iodo ao 

sal pouco altera o seu preço final. 

- Endocrinologia; TDAE; beneficiamento/utilização e consumo.

BOINA  S.f. 

Espécie de boné de tecido usado por quem trabalha no beneficiamento do sal. 

“A farda que a gente usa é a bermuda, camiseta, meião, tênis ou aquela bota, boina, protetor 

de ouvido.” (10 – JASC – MF2E1MO). 

Cf. Perneira; arrumador; balanceiro; abridor de saco.

NL: Do basco, pelo espanhol boina.

- Segurança no Trabalho; TDAC; Beneficiamento. 

BOMBA S.f.   

Máquina usada para captação e bombeamento da água do mar para dentro dos evaporadores. 

“Geralmente os depósitos onde se processa esta fase de evaporação estão em nível 

decrescente, de modo que a solução possa chegar ou descer por gravidade, recorrendo-se a 
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bomba somente quando o volume de solução estiver consideravelmente reduzido, isto é, 

quando a densidade atingir os 16° a 18°. Baumé.” (ROMANO: 1990, p. 54). 

NL: Do italiano bomba, possessivo do latim bombu, (ruído, estrépito). 

- Engenharia Mecânica; TDAC; fabricação.

BOMBEAMENTO S.m.  

Ato de bombear as águas do mar para os evaporadores. 

“Normalmente o bombeamento leva as águas do mar para as salinas. No Rio Grande do 

Norte e no Nordeste em geral, para produzir uma tonelada de sal são necessários 50m de água 

do mar.” (SOUTO: 2005, p. 33). 

Cf.: bomba; captação da água do mar.

NL: De bombear + -mento.

- Salicultura; TDAC; fabricação.

BOMBEIRO S.m. 

Operador de bombas que puxam a água do mar para as salinas.  

“Antigamente os bombeiros ligavam a bomba pra abastecer os cristalizadores. Hoje como é 

tudo automatizado, ele só chega, programa a bomba e só vai olhar se o balde tá bom ou não de 

desligar. Ele desliga manualmente, mas programa a bomba e ela bota a água sozinha, quando 

ele ver que o cristalizador tá pronto, ele vai lá e desliga a bomba manualmente.( 01 – RNXC - 

MF3E3MO). 

CF.: bomba; bombeamento; operador de salina.

NL: De bomba + -eiro.  

NE: Em muitas salinas, esta função não existe mais. Atualmente existem os programadores de 

bombas elétricas que ligam e desligam automaticamente. 

- Salicultura; TDAC; fabricação.

BOQUEIRO  S.m.   

Var. Puxador. 

Responsável de pegar o sal embalado na boca do moinho e colocá-lo na balança. 



95

“E já tem um boqueiro pra tirar esse saco daqui botar em cima das balanças. Boqueiro é 

quando ele pega o sal e coloca sobre as balanças pra pesar.” (08 – PDB – MF3E2MO).  

Cf. abridor de saco; balanceiro; costurador; arrumador.

NL: De boqu(i)- + -eiro. Este termo foi registrado a partir do corpus falado. 

- Salicultura; TND; beneficiamento.

BPF  S.f.  

“BPF são os procedimentos higiênico-sanitários e operacionais que devem ser aplicados em 

todo o fluxo de produção.” (ANVISA: 2000). 

Ver Boas Práticas de Fabricação. 

Cf. fabricação; beneficiamento.

NL: Termo simples formado por redução sintagmática (sigla). 

- Saúde Pública; TND; fabricação/beneficiamento/Utilização e Consumo.

BULLDOZER  S.m.   

“Muitas vezes, para a colheita de lajes espessas sobre sal, se usa escarificar a laje com 

motoniveladeiras ou bulldozers e em seguida uma máquina carregadeira, quase sempre uma 

colhedeira projetada para colher lajes de pequena espessura, depositadas diretamente sobre o 

solo.” (CÂMARA: 1999, p. 49).  

Ver motoniveladora.

NL: Empréstimo lingüístico do inglês, que significa escavadora.  

- Engenharia mecânica; TDAC; fabricação. 

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 

CAÇAMBA  S.f.    

Var. kbraz; quibrás.

   c
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“A colhedeira é uma máquina, puxada por um trator de esteiras e cuja faca — regulada 

conforme a espessura do sal — desgruda o sal do chão e o despeja numa caçamba.” 

(THIEBLOT: 1979, p. 92). 

NL: Do quimbundo kisambu (cesta, cesto grande). 

- Engenharia mecânica; TDAE; fabricação/beneficiamento. 

CAKING  S.m. 

“Embora existam outros fatores influentes nesse processo, como tipo de impurezas, tamanho 

dos grãos, forma dos grãos, altura do empilhamento e tempo de estocagem, a variação do teor 

de umidade, causada pela variação da umidade relativa do ar, é o fator dominante do 

empedramento ou "caking" do sal.” (CÂMARA: 1999, p. 69). 

Ver Empedramento.

NL: Empréstimo lingüístico do inglês, que significa empedramento, endurecimento.  

- Salicultura; TND; fabricação/beneficiamento. 

CAMADA   S.f.   

Var. lâmina. 

Porção de qualquer substância que forma um todo, sobreposta a outras. 

“Se, por outro lado, a reserva da água do mar conservar-se intacta até sua evaporarão 

completa, quantidade crescentes de Cloreto de Sódio e de Cloreto de Magnésio aparecerão  

nas camadas superiores do sal depositado.” (ROMANO: 1990, p. 46). 

Cf. evaporação, precipitação.

NL: De cama + -ada. 

- Geologia; TDAC; fabricação. 

CANAL S.m.  

Rego onde acontece a captação e o encaminhamento das águas do mar para dentro dos 

evaporadores. 

“Esse canal leva a água para os cercos, que são os primeiros e os maiores reservatórios da 

salina; suas dimensões variam muito.” (THIEBLOT: 1979, p. 86). 

Cf.: captação da água do mar; bombeamento.
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NL: Do latim canale (cano, tubo). 

- Agricultura; TDAC; fabricação.

CAPTAÇÃO DA ÁGUA DO MAR  S.f.  

Primeira fase da extração do sal, em que água do mar é trazida para as salinas através de 

bombas.  

“A captação da água do mar é uma das mais importantes fases do processo de produção de 

sal. Todos os cuidados devem ser tornados para garantir a sua continuidade, pois falhas, 

aparentemente desprezíveis, terão, inexoravelmente, reflexos na produção.” (CÂMARA: 

1999, p. 37). 

Cf. bombeamento.

NL: Termo complexo formado de nome + sintagma preposicionado.  

NE: Para cada tonelada de sal são necessários 50m3 de água do mar. 

- Salicultura; TDN; fabricação.

CAPTADOR DE ÁGUA   S.m. 

Ver Comporteiro.

“Quando a salina é pequena, o pegador de água é o homem que vai pegar água que vai ligar o 

motor a explosão ou vai ligar o motor elétrico que não tem automação. É o captador de água

que vai ligar a bomba pra água entrar na salina.” (01 – RNXC - MF3E3MO). 

NL: Termo complexo formado de nome + sintagma preposicionado. 

- Salicultura; TND; fabricação. 

CARBONATO DE SÓDIO  S.m.   

Var. Barrilha; soda; soda calcinada; soda-solvay.

Produto químico sólido, branco e solúvel na água, básico para muitas indústrias. 

“A indústria química é o segundo setor de maior consumo do sal marinho produzido no país. 

Esta indústria converte o sal principalmente em cloro, soda cáustica e carbonato de sódio

sem o qual a refinação de petróleo, a petroquímica, as empresas de síntese de produtos 

orgânicos, produção de vidro etc, poderiam não ser viáveis.” (SILVA: 2001, p. 107). 

NL: Termo complexo formado de nome + sintagma preposicionado.  
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NE: A fórmula química do carbonato de sódio é CO3Na2. Quanto à sua aplicação, o 

carbonato de sódio é largamente utilizado na indústria da saboaria, vidro, fabricação de 

grande número de sais de sódio e da soda cáustica. Emprega-se ainda no fabrico de papel, 

indústria de petróleo e agente em lavagens domésticas. Na têxtil usa-se na lavagem da lã e no 

branqueamento do algodão. Em análise química é um reagente de uso corrente sobretudo 

como fundente. Tem largo emprego no tratamento de águas sob o ponto de vista dureza 

(processo da cal e da soda) atuando como dulcificante. 

- Química; TND; fabricação/comercialização/utilização e consumo.  

CARRAGO  S.m.  

Barro preto e compacto, que surge da terra embebida de água salgada, servindo para vedar a 

infiltração da água, no chão dos cristalizadores. 

“O salineiro prático consegue cortar o sal, sem entrar a chibanca no carrago, de modo a não 

sujar o sal.” (THIEBLOT: 1979, p. 95). 

Ver sulfato de cálcio.  

NL: De origem obscura.  

NE: Por causa do surgimento do carrago, não há necessidade de impermeabilizar o chão dos 

cristalizadores.  

- Salicultura; TDN; fabricação.

CARREGADEIRA  S.f.   

“Não havendo uma superfície regular entre a laje a colher e a laje permanente, que facilite a 

separação do sal das duas lajes, é quase sempre necessária a escarificação do sal a ser colhido, 

para que a colheita seja feita por este tipo de máquina que, no caso, estaria trabalhando mais 

como uma carregadeira do que como, propriamente, uma colhedeira.” (CÂMARA: 1999, p. 

48). 

Ver Pá mecânica.

NL: De carregar + -deira. 

- Salicultura; TDAD; fabricação. 

CARRINHO DE MÃO   S.m.   
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“Na opinião de Agesilau Barbosa, que trabalhou vinte anos no balaio, foi um tal de Raimundo 

quem deu a idéia do carrinho de mão ... na década de 40. Francisco Souto Júnior, o patrão, 

achou muito bom e apoiou a idéia.” (THIEBLOT: 1979, p. 98).  

Ver carro de mão.

NL: Termo complexo formado de nome + sintagma preposicionado.  

- Construção Civil; TDAE; Fabricação/Beneficiamento.

CARRO-DE-MÃO  S m.    

“Posteriormente ao carro-de-mão, vieram muitas outras inovações no processo de produção e 

transporte do sal.” (SILVA: 2001, p. 98). 

Ver carro de mão.

NL: Termo composto por justaposição. 

- Construção Civil; TDAE; Fabricação/Beneficiamento.

CARRO DE MÃO   S.m.    

Var. carro-de-mão; carrinho de mão.

Carro pequeno de uma só roda dianteira, com dois varais na parte oposta, empurrados por 

uma pessoa e usado para transporte do sal no período da colheita.  

“O carro de mão cansa menos e rende mais que o balaio: o balaio carrega 75 kg, mas 

mobiliza dois homens.” (THIEBLOT: 1979, p. 98). 

Cf. colheita manual.

NL: Termo complexo formado de nome + sintagma preposicionado.  

- Construção Civil; TDAE; Fabricação/Beneficiamento.

CATA-VENTO S.m.  

Var.  moinho de vento.

Aparelho rústico que utiliza a força do vento para bombear e elevar a água do mar para dentro 

dos cercos das salinas.  

“A formação de  salinas  se  seguiu ao  crescimento  da demanda  do  produto,   quando  os  

empresários passaram  a construir tanques que separavam áreas a serem utilizadas para a 

produção do sal, nas áreas de maré, abrindo comportas durante a maré alta, quando os tanques 



100

eram invadidos, e fechando-as para que as águas não escoassem quando a maré baixasse. Em 

seguida, passaram a dinamizar o processo, introduzindo cata-ventos que elevavam a água da 

superfície estuarina para os "cercos",   evitando   a   presença   da   maré   e   limitando   e 

controlando a água que pretendia utilizar na sua produção.” (ANDRADE: 1995, p. 34). 

NL: Termo composto por justaposição.  

NE: O cata-vento é símbolo da indústria salineira do estado do Rio Grande do Norte.

- Salicultura; TDAC; fabricação.

CENTRÍFUGA   S.f   

Aparelho com que se efetua a centrifugação do sal, provido de uma parte mecânica capaz de 

girar com muita velocidade. 

“A mistura de sal e salmoura, contendo aproximadamente 20% de sal, geralmente, passa a 

seguir num hidrociclone para a separação das fases e o sal segue para uma centrífuga, de 

onde é descarregado, com cerca de 3,5% de umidade.” (CAMARA: 1999, p. 53). 

Cf. centrifugação.

NL: Feminino substantivo do adjetivo centrífugo. 

- Salicultura; TDAC; beneficiamento. 

CENTRIFUGAÇÃO S.f   

Operação em que o sal, passando por uma centrífuga, perde parte da sua umidade. 

“O sal grosso ou bruto, antes de ser beneficiado através dos processos de moagem e ou 

refinação, deve ter passado por uma prévia lavagem em lavador adequado para a remoção de 

impurezas e, quando aplicável, passar também pela etapa de centrifugação para retirada do 

excesso de umidade.” (ANVISA, 2002). 

Cf. centrífuga.

NL: De centrifugar + -ção. 

- Salicultura; TDAC; beneficiamento.

CERCO  S.m.    

Var. viveiro.

Primeiro e maior reservatório da salina que serve para armazenar as águas do mar. 
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“Os cercos, geralmente em número de três, se comunicam entre eles e a água vai passando de 

um para outro à proporção que se eleva o grau de salinização.” (ANDRADE: 1995, p. 44). 

Cf.: concentrador; cristalizador.

NL: Deverbal de cercar.  

NE: A água entra no primeiro cerco com 2° Baumé e sai do terceiro com 6° Baumé. Em geral 

os cercos são muito amplos — cerca de 600 a l. 000m2 — e têm profundidade de 80 cm a l 

metro. Nos cercos, encontram-se muitos peixes, garças brancas e marrecos. Do último cerco, 

a água segue para um número variável de evaporadores.  

- Hidrologia; TDAC; fabricação.

CHIBANCA S.f.  

Pequeno enxadão, parecido com o ferro de cova na dimensão e no peso, mas tendo uma forma 

de L, usado para quebrar as camadas de sal nos cristalizadores, em salinas tradicionais.   

“Deixando na proximidade a sua cabaça de água para beber, eles metem a chibanca na laje de 

sal para quebrá-la pedaço por pedaço.” (THIEBLOT: 1979, p. 86). 

Cf.: alavanca; ferro de cova; pá; enxada. 

NL: De origem obscura.  

NE: Como a chibanca é de pequeno comprimento, o operário trabalhava sempre curvado, 

provocando assim, em função também da força que empregava, problemas na coluna 

vertebral. 

- Salicultura; TDAC; fabricação. 

CHOCADOR S.m.   

“No momento da safra, os chocadores deverão ser guarnecidos com água quase saturada: 25 

a 26º Bé, que as chuvas tendem a enfraquecer para uma graduação inferior na concentração.” 

(ROMANO: 1990, p. 42). 

Ver evaporador. 

Cf. cristalizador.

NL: De chocar + -dor. 

- Salicultura; TDAD; fabricação. 
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CHUVEIRO  S.m. 

Var. Purificador.

Cano perfurado, usado para diluir, com água doce ou água do mar, a salmoura de lavagem do 

sal, antes que este seja empilhado. 

“O uso de chuveiros para a diluição da salmoura e a ação das chuvas, faz com que o fator 

impurezas, seja muito pouco importante para o empedramento verificado no sal solar.” 

(CÂMARA: 1999,  p. 59). 

Cf. Lavagem; lavador; impureza.

NL: De chuva + -eiro.  

NE: A salmoura usada na lavagem, que remove grande parte do Sulfato de cálcio do sal 

produzido, é fonte de adição de Cálcio ao sal empilhado, pois o Sulfato de cálcio presente na 

parcela da salmoura de lavagem, que seca na superfície dos cristais na pilha, encorpora-se ao 

sal. Somente as chuvas eliminam parte dessa impureza. A diluição reduz, não apenas o teor de 

Cálcio, mas também os de Magnésio. 

- Construção Civil; TDAC; fabricação. 

CICLONE   S.m.   

Aparelho que, em movimento giratório, se destina a coletar o pó do exaustor. 

“Ciclone é o coletor de pó que é a mesma função desse aqui. Só que esse ciclone ele suga o 

sal de outras roscas…” (11 – MAS – MF3E2MO). 

Cf. secador; exaustor.

NL: Do inglês cyclone, derivado do grego kýkloma (roda). 

- Engenharia mecânica; TDAC; beneficiamento. 

CLORETO DE MAGNÉSIO  S.m. 

Composto químico usado para diversos fins, na medicina, com fins terapêuticos, ou mesmo na 

indústria, como anti-congelante.  

“O Cloreto de Magnésio é considerado a mais perniciosa das impurezas do sal.” (ROMANO: 

1990, p.45). 

Cf. impurezas.

NL: Termo complexo formado de nome + sintagma preposicionado.  
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NE: A fórmula química do cloreto de magnésio é MgCl2. A maior fonte de cloreto de 

magnésio é a água do mar, de onde é extraído com fins comerciais. O nome magnésio deriva 

da cidade de Magnesia, distrito de Thessally, Grécia. 

- Química; TND; fabricação/beneficiamento.

CLORETO DE POTÁSSIO  S.m.  

Tipo de sal sólido cristalino, que é solúvel em água. 

“Juntamente com o Cloreto de Potássio precipitam Cloreto de Sódio e Sulfato de Magnésio, 

razão pela qual o precipitado deve ser submetido a tratamento posterior.” (ROMANO: 1990, 

p. 55) 

Cf. Potassa; sal light..

NL: Termo complexo formado de nome + sintagma preposicionado.  

NE: Sua fórmula química é KCl. O cloreto de potássio tem a característica de ficar menos 

tempo no organismo, que o cloreto de sódio, daí a sua vantagem em reter água no organismo 

por menos tempo. 

- Química; TND; fabricação/beneficiamento.

CLORETO DE SÓDIO  S.m.  

Composto químico constituído pelos elementos sódio e cloro, sendo o principal constituinte 

do sal de cozinha. 

“A grande diversidade de aplicações exigiu especificações técnicas extremamente rígidas para 

o cloreto de sódio destinado à indústria, trazendo em conseqüência, nos últimos anos, 

grandes melhoramentos tecnológicos, que são acompanhados permanentemente pelas 

principais empresas brasileiras, que se mantêm assim, em condições de atender às exigências 

dos mercados nacional e internacional”. (SILVA: 2001, p. 86). 

Ver sal.

Cf.: sal de cozinha.  

NL: Termo complexo formado de nome + sintagma preposicionado.  

NE: A fórmula química do Cloreto de sódio é NaCl. 

- Química; TDAE; fabricação/beneficiamento/Comercialização/utilização e consumo. 
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CLORO  S. m.    

Elemento de número atômico 17, do grupo dos halogênios, gasoso, venenoso, verde-

amarelado, que ocorre abundantemente na natureza na forma de cloreto de sódio na água do 

mar.  

“O cloro e a soda cáustica são considerados produtos de primeira geração obtidos do sal. 

Estes dois produtos químicos são largamente usados para produção de outros materiais, os 

quais são considerados produtos de segunda geração.” (SILVA: 2001, p. 107). 

Cf. Sódio; cloreto de sódio.

NL: Cl é o seu símbolo químico.  

NE: Este símbolo vem do prefixo "cloro", do grego chloros que significa verde. Tem muitas 

aplicações, como na cloração de água para beber, como branqueador e na produção de um 

elevado número de produtos químicos orgânicos. 

- Química; TDAE; fabricação/comercialização/utilização e consumo. 

COALHAR 1  V. 

“Coalhar é na hora em que o sal vai sentar a água, soltar ele pra virar pedra. Quando o sal vai 

começar a descer, ele vai criando aquela laminazinha encima  da água e vai descendo.” (06 – 

VFS – MF4E2GR). 

Ver Precipitar.

NL: Do latim coagulare (coagular), por via popular.

- Salicultura; TDAD; fabricação. 

COALHAR 2  V. 

“O frei Vicente de Salvador, que registrou a história da colonização do Rio Grande do Norte, 

escreveu em 1627 sobre ‘as salinas onde naturalmente se coalha o sal em tanta quantidade 

que se podem carregar grandes embarcações’.” (SOUTO: 2005, p. 61). 

Ver Colher.

NL: Do latim coagulare (coagular), por via popular.

- Salicultura; TDAD; fabricação. 

COLHEDEIRA S.f.    



105

“Essas colhedeiras quebram o sal e o colocam nas esteiras mecânicas que o conduzem até o 

aterro, de onde é levado, por outras esteiras até os barcos, que o transportam, por sua vez, ao 

porto-ilha, onde é embarcado nos navios.” (GURGEL: 2002, p. 73). 

Ver colhetadeira.

Cf.: colheita.

NL: De colher (ê) + -deira. 

- Engenharia Mecânica; TDAC; fabricação.  

COLHEITA S.f.  

Quinta fase da fabricação do sal que consiste na retirada do sal dos cristalizadores, de forma 

manual ou mecânica. 

“Os equipamentos usados para colheita de lajes espessas, depositadas sobre sal, tem uma 

tarefa bem mais árdua. Não existindo uma interface que facilite a separação do sal permanente 

daquele a ser colhido, há necessidade de utilização de um sistema de fragmentação da laje de 

sal.”(CÂMARA: 1999,  p. 48). 

Cf.: enxada; alavanca; chibanca; colhedeira; caçamba;  motoniveladoras.    

NL: Do latim collecta, por via popular. 

- Salicultura; TDAC; fabricação. 

COLHEITA MECÂNICA  S.f.   

Extração do sal dos cristalizadores através de máquinas mecânicas.  

“Nas regiões de Macau e Areia Branca, no Estado do Rio Grande do Norte, o sal é obtido por 

concentração de camadas relativamente espessas, em áreas de mais ou menos 100 x 100 

metros, para colheitas manuais, ou de 200 x 500 metros e, até um pouco maiores, para 

colheitas mecânicas em locais de clima árido, com temperaturas variando entre 24o e 37o 

centígrados, com ventos fortes e regulares e grau higrométrico reduzido, no qual a evaporação 

é sempre muito forte, permitindo a formação de lajes de sal muito espessas em grandes áreas.” 

(SILVA: 2001, p. 86). 

Cf. colhedeira; caçamba; motoniveladoras; colheita; colheita manual.

NL: Termo complexo formado de nome + adjetivo. 

- Salicultura; TND; fabricação.
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COLHEITA MANUAL  S.f.   

Extração do sal dos cristalizadores através da ação direta do homem. 

“Outro mito criado na época era que as grandes empresas iriam exterminar os pequenos 

produtores, mas os fatos mostram que tal não ocorreu, uma vez que, das 138 salinas instaladas 

no Estado, apenas cinco são mecanizadas, 12 são semi-mecanizadas e 121 são artesanais, com 

colheita manual.” (SOUTO: 2005, p. 79). 

Cf. enxada; alavanca; chibanca; colheita; colheita mecânica.

NL: Termo complexo formado de nome + adjetivo. 

- Salicultura; TND; fabricação.

COLHEITADEIRA S.f.  

Var. colhedeira.

Máquina usada para apanhar o sal dos cristalizadores e transportá-lo para as caçambas. 

“Todo o processo de extração, que parece rudimentar, é realizado com a ajuda das maquinas. 

São colheitadeiras, esteiras móveis e motorizadas, tratores, motoniveladoras para 

nivelamento do terreno após a colheita.” (SOUTO: 2005, p. 40).  

Cf.: colheita.

NL: De colheita + -deira.  

NE: Ao se deslocar, a colheitadeira empurra o sal quebrado para uma caçamba, elevando-o e 

despejando-o sobre o equipamento de transporte. 

- Engenharia Mecânica; TDAE; fabricação.

COLHER  V.   

Var. Coalhar 2.

Extrair o sal dos cristalizadores. 

“Assim, no processo da colheita, para quebrar e colher a grande lâmina de sal que se formava 

nos cristalizadores, não se usavam mais batalhões de operários, manobrando alavancas, 

ferros-de-cova e chibancas, que manejaram, através dos tempos.” (GURGEL: 2002, p. 73). 

Cf. colheita. 

NL: Do latim colligere, por via popular. 

- Salicultura; TDAE; fabricação.  
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COLHIDO Adj. 

Que foi extraído do cristalizador. 

“O sal, depois de colhido nos cristalizadores, é transportado pelas esteiras moveis e fixas à 

estação de lavagem, onde passa por um processo de lavagem para remoção de substâncias 

insolúveis, sulfato de magnésio e outras impurezas incorporadas aos cristais de Nacl (cloreto 

de magnésio) por ocasião de sua formação.” (SILVA: 2001, p. 92). 

Cf. colheita; cristalizador.

NL: Particípio de colher. 

- Salicultura; TND; fabricação. 

COMPORTA S.f.  

Porta que permite a passagem da salmoura de um recipiente a outro. 

“Primitivamente, o processo na captação da água do mar, era o mais rudimentar possível. Nas 

grandes marés, através de um sistema de comportas, vedava-se o refluxo da água captada, 

permitindo-se que ela permanecesse estagnada, para o processo de evaporação e sua 

cristalização em sal.” (GURGEL: 1992, p. 72). 

NL: De com- + porta. 

- Salicultura; TDAC; fabricação.

COMPORTEIRO S.m.  

Var. Captador de água; pegador de água.

Homem responsável de abrir e fechar as comportas dos evaporadores e cristalizadores. 

“... Quem abria as comportas dos cristalizadores, antigamente eram os comporteiros que já 

tinha isso das salinas manuais. ( 01 – RNXC - MF3E3MO). 

Cf. Operador de salina; captação da água do mar. 

NL: De comporta + - eiro.

- Salicultura; TND; fabricação. 

CONCENTRADOR   S.m.  
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Reservatório para onde as águas do evaporador são transferidas com 20° Bé e densidade de 

1,160, quando acontece a concentração da salmoura, ou seja, o descanso das águas, sempre 

depositando o sulfato de cálcio, até 24, 3° Bé e densidade de 1,201. 

“Daí as águas passam à série seguinte dos outros depósitos, os concentradores, onde deverão 

penetrar com 20.° Bé.”(Romano: 1990, p. 7). 

Cf. evaporador; cristalizador.

NL: De concentrar + -dor.

- Salicultura; TDAC; fabricação.

CONCHA   S.f. 

Espécie de colher, feita de pedaço de cano de PVC, que serve para diminuir ou completar o 

peso exato do sal ensacado. 

“Eu peso saco de 25 e de 50 kg, se for 25kg eu vou pesar na balança, eu e outro companheiro, 

se tiver mais eu diminuo, não pode ultrapassar porque senão dá excesso de peso nas carretas e 

nem pode diminuir porque se não dá quebra na viajem daqui pra lá...Uma concha, uma 

balança digital, se tiver 25 e 700 gramas tem que tirar rapidamente e deixar o tanto pra pode 

deixar o tanto na esteira.” (03 – NML - MF2E2MO). 

Cf. Balanceiro.

NL: Do latim tardio conchula, diminutivo do latim concha. 

- Marinha; TDAC; beneficiamento. 

CONFERENTE  S.m.  

“Com o carrinho, um homem só leva 65 kg! Isso, além de facilitar a contagem do conferente a 

quem toca o controle e o respectivo pagamento, que passa a ser feito individualmente.” 

(THIEBLOT: 1979, p. 98). 

Ver apontador.

Cf. lavador; lavagem.  

NL: Do latim conferente.

- Salicultura; TDAC; fabricação.

CORRETOR  DE SAL  S.m.    
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Var. Agenciador de sal. 

Agente comercial autônomo que serve de intermediário entre vendedor, comprador e 

motorista  em negócios que envolvem compra e venda de sal, atuando, geralmente em postos 

de combustíveis. 

“Alguns motoristas criam um elo de amizade com a gente, assim como a gente cria com o 

cliente que compra o sal e nos procuram direto. Outros não, por que nunca carregou com a 

gente, então eles precisam, quando chegam a Mossoró do trabalho de pessoas que têm um 

contato com as empresas. Digamos, têm os  corretores de sal ou agenciador de sal.” (13 – 

JEMS – MF2E3MO). 

Cf.Vendedor de sal.

NL: Termo complexo formado de nome + sintagma preposicionado.  

NE: Quanto ao nome  corretor, diz-se do cruzamento do provençal corratier com corredor, 

por alusão à diligência dos corretores.

- Comércio/Economia; TND;Comercialização. 

COSTURADOR  S.m.  

Responsável pela operação da máquina de costurar sacos de sal, numa esteira transportadora. 

“... é porque tem uma esteira nela, a gente bota na esteira, a esteira vai andando e ali quando 

chega em determinado ponto, o costurador aperta o pedal, com mais uma forçinha, porque ali 

ele costura o saco. Sim, tem a esteira e tem a máquina de costurar na mesma máquina de 

costura.” (03 – NML - MF2E2MO). 

Cf. abridor de saco; boqueiro; balanceiro; arrumador. 

NL: De costurar + -dor. Este termo foi registrado a partir do corpus falado. 

- Salicultura; TDAC; beneficiamento.

CRISTALIZAÇÃO S.f.         

Última fase da fabricação em que a salmoura é transformada em sal cristalizado. 

“Cada vez que a salmoura que envolve os cristais atinge a saturação, começa novamente a 

haver cristalização e os cristais formados vão reforçando as pequenas pontes ou formando 

novas ligações nos pontos de contato de um grão com os outros.” (CÂMARA: 1999, p. 69). 

Cf.: extração; evaporação; concentração.

NL: De cristalizar + -ção. 
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- Salicultura; TDAE; fabricação.

CRISTALIZADOR   S.m.            

Var. balde. 

Último tanque onde as águas concentradas entram com 25° e chegam a 29° Bé, quando 

acontece a precipitação, fabricando assim o sal cristalizado puro.  

“Logo que o cristalizador está desocupado, volta-se a abrir as portas de admissão para tentar 

uma segunda colheita, lá pelo mês de março. Fim de fevereiro, começo de março, vêm as 

chuvas torrenciais que acabam com o sal: perturbam a graduação, derretem o sal já 

depositado; forçosamente o trabalho finda.” (THIEBLOT: 1979, p. 87).  

Cf.: cristalização; fabricação; evaporação; concentração; precipitação;área de 

cristalização.

NL: De cristalizar + -dor.  

NE: Nos cristalizadores é feito o controle de densidade, nível de evaporação, concentração 

dos principais constituintes iônicos e sais solúveis, bem como o acompanhamento de cristais 

do cloreto de sódio. 

- Salicultura; TDAC; fabricação.

CRISTALIZAR  V.  

Adquirir a forma e a textura de cristal.   

“Em seguida, a água é levada aos cristalizadores ou baldes onde é posta em um lençol 

estreito, devido à pouca profundidade dos tanques; com a aceleração da evaporação ela tende 

a se cristalizar, evoluindo dos 24° para os 28" Baumé.” (ANDRADE: 1995, p. 44). 

NL: De cristal + -izar.

- Salicultura; TDAE; fabricação.

CUIA 1  S.f.   

Recipiente feito da casca polida do fruto da cuieira, depois de seco e desprovido de polpa, ou 

qualquer utensílio, de forma ou função semelhantes, feito de outros frutos ou outros materiais, 

usado para encher os balaios de sal.  
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“Na cidade de Mossoró mesmo, comecei por entrevistar alguns velhos salineiros — salineiros 

do tempo do balaio, quando ainda não se usava o carro de mão e o sal era carregado por dois 

homens num balaio de 15 cuias.” (THIEBLOT: 1979, p. 78). 

Cf.: cuia 2.

NL: Do tupi kuya (vasilha de forma semi-esférica). 

- Artesanato; TDAC; fabricação. 

CUIA 2  S.f.  

Tipo de medida de sal.     

“Geralmente, dois batalhões de 16 homens deviam encher a barcaça em três horas. O sal era 

depositado num balaio de 15 cuias, o que dava 75 kg de sal molhado.” (THIEBLOT: 1979, p. 

82). 

NL: Derivação por metonímia: o conteúdo obtido com tal medida.  

NE: Em média, a cuia valia 5 kg 

- Metrologia; TDAC; fabricação. 

CURA  S.f.  

Processo pelo qual o sal, empilhado da área de estocagem, passa para reduzir a umidade e 

conseqüente redução de eventuais resíduos de outros sais indesejáveis à boa qualidade do 

produto.  

“Um trabalho ainda particularmente penoso é rebentar à picareta o sal petrificado dos serrotes, 

depois de meses passados no tempo, na cura.” (THIEBLOT: 1979, p. 99). 

NL: Do latim cura. 

- Química/Salicultura; TDAC; fabricação. 

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd 

DDI   S.m.  

   d
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Distúrbios por Deficiência de Iodo.  

“A legislação agroalimentar brasileira exige que o sal destinado a propósitos alimentares seja 

iodado no sentido que o referido produto possa colaborar, desta forma, no combate de 

desordens fisiológicas advindas da deficiência de iodo no organismo, o DDI).” (SOUTO: 

2005, p. 32). 

Cf. bócio; adição de iodo, iodação.

NL: Termo formado por redução sintagmática (sigla). 

NL: O DDI é mais freqüente entre as pessoas que vivem em regiões afastadas do mar. A 

deficiência de iodo está relacionada ao aumento do nascimento de crianças com deficiência 

mental, redução da capacidade de concentração e aprendizado, redução da fertilidade, bócio, 

abortos, nascimentos de bebês prematuros e mortalidade infantil.  

- Endocrinologia; TND; Beneficiamento/Utilização e Consumo. 

DECANTAÇÃO   S.f.  

Processo de separação do cloreto de sódio de outras substâncias, com também dessas entre si. 

“Antes da salmoura entrar na unidade de evaporação, os componentes insolúveis são 

eliminados parte por decantação e parte por filtração sob pressão.” ( ROMANO: 1990, p. 

101). 

NL: De decantar + -ção.

- Química; TDAC; fabricação.

DECANTAR V.  

Separar uma substância de outra. 

“Com a redução do volume inicial para 1/10, como ficou dito, a maior parte do Sulfato de 

Cálcio se decanta e a água, então, é saturada em Cloreto de Sódio. ( ROMANO: 1990, p. 8). 

NL:  Do latim dos alquimistas decanthare que veio do latim de-+ canthus (bico de vasilha).

- Química; TDAE; fabricação.

DEPOSITADO Adj. 

“Na área de evaporação são depositados os sais menos solúveis que o cloreto de sódio, sendo 

o mais importante, sob o ponto de vista quantitativo, o sulfato de cálcio, ou gesso, cuja 
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precipitação tem início quando a concentração atinge 11,7 °Bé a 20 °C.” (CAMARA: 1999, p. 

41).

Ver Precipitado.

NL: Particípio de depositar.  

- Química; TDAC; fabricação.

DEPOSITAR  V.  

“O material do piso dos cristalizadores também pode ser incorporado ao sal, quando não há 

laje de sal, o material é argiloso e foi revolvido por ocasião da alimentação ou por ação do 

vento, logo após o enchimento. As partículas de argila sendo muito pequenas, algumas com 

até 2m de diâmetro, ficam em suspensão na salmoura e servem de germens de cristalização, 

isto é: o sal começa a depositar-se na sua superfície e só depois vai ao fundo.” (CÂMARA: 

1999, p. 61). 

Ver Precipitar. 

Cf. decantar. 

NL: De depósito + -ar.

- Química; TDAE; fabricação. 

DESCARTE DA ÁGUA-MÃE  S.m.  

“Nos aspectos ambientais, as empresas pesquisadas, relatarão as fiscalizações constantes de 

órgãos, como: IBAMA e IDEMA, que fiscalizam o descarte das águas-mães nos leitos dos 

rios, e também o desmatamento das áreas de mangues (viveiros naturais).” (SILVA: 2001, p. 

143). 

Ver drenagem.

Cf. água-mãe; cristalizador.

NL: Termo complexo formado de nome + sintagma preposicionado. 

- Salicultura; TND; fabricação. 

DRENAGEM  S.f.  

Var. escoamento; descarte da água-mãe.

Retirada das águas-mães feita quando a salmoura chega aos 28° baumé, nos cristalizadores.   
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“O percentual de salmoura no sal depende da drenagem do cristalizador, do sistema de 

transporte utilizado para levar o sal até o lavador e da distancia do transporte.” (CÂMARA: 

1999 , p. 59). 

Cf. Água-mãe; cristalizador.

NL: Do inglês drainage, pelo fracês drainage.  

NE: Acima de 28° baumé, de acordo com os especialistas, existe uma tendência muito forte 

para a formação do Sulfato de Magnésio (Mgs04), Brometo de Sódio (Nabr), Cloreto de 

Magnésio (Nacl2), além do aumento da concentração de cloreto de Potássio que são 

prejudiciais à saúde.  

- Agricultura; TDAC; fabricação. 

DRENAR V.  

Var. escoar.

Ato de retirar as águas-mães dos cristalizadores, quando a salmoura chega aos 28° baumé ou 

retirar a salmoura do lavador. 

Cf. Água-mãe; cristalizador; lavador; lavagem;

NL: Do inglês (to) drain, pelo francês drainer.

- Agricultura; TDAC; fabricação. 

DURO  Adj. 

“O iodato de potássio que é pela legislação, que é o iodo, e o ferrocianeto de sódio ou potássio 

que é pra evitar que o sal fique duro...” (01 – RNXC - MF3E3MO). 

Ver Empedrado.

NL: Do latim duru. 

- Salicultura; TDAE; fabricação/Beneficiamento. 

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 

ELEVADOR  S.m.    

   e
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Máquina que transporta, através de canecas, o sal grosso para o moinho e que alimenta as 

máquinas de empacotamento. 

“Daí, o sal cai no elevador, vai pra esteira transportadora  e de lá vai pra centrífuga onde tem 

umas turbinas.   (11- MAS- MF3E3MO).  

Cf. rosca; moinho; empacotamento.

NL: Do latim tardio elevatore.

- Engenharia Mecânica; TDAC; beneficiamento.

EMBALAGEM   1  S.f.   

Ação de acondicionar o sal beneficiado. 

“Todo o material utilizado para a embalagem do sal deve ser armazenado em condições 

higiênico-sanitárias adequadas, em áreas destinadas para este fim.” (ANVISA: 2000). 

Cf. Beneficiamento.

NL: Do francês emballage. 

- Salicultura; TDAE; beneficiamento.

EMBALAGEM  2  S.f.   

Recipiente próprio para embalar. 

“A embalagem deverá ser sempre, mesmo nos outros casos, resistente à ação do produto e 

seu material não deverá alterar as características organoléticas e a composição do sal.” 

(ROMANO: 1990, p. 95). 

Cf. Beneficiamento. 

NL: Do francês emballage. 

- Salicultura; TDAE; beneficiamento. 

EMBALAR V.   

Acondicionar o sal em pacotes, fardos, sacos, para protegê-los de riscos ou facilitar o seu 

transporte.   

“Nesse período, constatou-se na cidade de Grossos-RN, uma pilha de sal ao céu aberto, com 

uma rosca sem-fim puxando o sal para o moinho e pessoas embalando o sal para embarcar o 

produto. (SILVA: 2001, p. 132) 
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Cf. empacotar; enfardar; ensacar.

NL: Do francês emballer.

- Salicultura; TDAE; beneficiamento.

EMBARCAÇÃO  S.f 

Construção flutuante destinada a transportar toneladas de sal pelo mar. 

“O transporte, até então, era feito por pequenas embarcações à vela, dos portos de Camocim, 

Aracati, Areia Branca e Macau, para os portos de maior calado..., daí se considerar que o 

sucesso do empreendimento salineiro estaria inteiramente na dependência da rede de 

transportes e se admitir a necessidade da entrada de companhias que unissem produção o 

controle do seu transporte.” (ANDRADE: 1995, p. 35). 

Cf. barcaça; embarque; Termisa.

NL: De embarcar + -ção. 

- Marinha; TDAE; Comercialização. 

EMBARCADO Adj. 

Diz do que embarcou. 

“O sal poderia ser transportado, através da ferrovia, tanto para o mercado regional sertanejo, 

como para os principais portos do Nordeste. Mesmo assim, o problema não ficava resolvido, 

era necessário, para se ganhar tempo e diminuir o preço dos fretes, que o produto fosse 

embarcado em um porto no oeste do Rio Grande do Norte.” (ANDRADE: 1995, p. 61). 

Cf. embarque; embarcar.

NL: Particípio de embarcar. 

- Marinha; TDAE; Comercialização. 

EMBARCAR  V. 

Pôr e transportar o sal dentro de carreta ou embarcação para  o seu destino final. 

“Por isso, em 1974, foi concluída a construção de um terminal salineiro, verdadeira ilha 

artificial de 10.000 m2, implantada a 22 km da costa, para receber tanto as barcaças de Areia 

Branca como de Macau, e capaz de embarcar 1.500 toneladas de sal a granel por hora.” 

(THIEBLOT: 1979, p. 83). 
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Cf. beneficiamento; esteira de embarque; barcaça; embarque; Termisa.

NL: De em- + barca + -ar.

- Marinha; TDAE; beneficiamento/Comercialização. 

EMBARQUE  S.m. 

Ação de pôr e transportar o sal dentro de carreta ou embarcação. 

“No período chuvoso, as empresas de sal aproveitam para fazer a limpeza dos cristalizadores 

e o reparo dos paredões; mas o trabalho não pára, porque é neste período que é feita a 

moagem, o refino, o ensacamento e até o embarque do sal em pequenas e médias 

embarcações.” (ANDRADE: 1995, p. 46).  

Cf. beneficiamento; esteira de embarque; barcaça; embarcação;Termisa.

NL: deverbal de embarcar. 

- Marinha; TDAE; Comercialização. 

EMPACOTADEIRA  S.f.   

Máquina automática que enche pacotes de 1kg de sal moído ou refinado. 

“Aí depois da peneira, através das roscas vai pro elevador, do elevador através de uma outra 

rosca é que vai pro empacotador, pras empacotadeiras.” (11 – MAS – MF3E2MO). 

Cf. empacotamento; enfardamento.

NL: De empacotar + -deira.  

- Engenharia mecânica; TDAC; beneficiamento.

EMPACOTADO   Adj.    

O que é posto em pacote. 

“Através de um sarilho e de um parafuso transportador, o sal é transportado do silo de 

concreto, para o funil da máquina de empacotamento, onde é empacotado automaticamente 

em sacos de polietileno.” (ROMANO: 1990, p. 102). 

Cf. empacotar; empacotadeira; empacotamento.

NL: Particípio de empacotar. 

- Salicultura; TDAE; beneficiamento.
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EMPACOTAMENTO S.m.   

Ação de empacotar o sal de 1kg, através de uma máquina empacotadeira. 

“O material que alimenta as máquinas de empacotamento é uma folha delgada bobinada de 

polietileno. A máquina, automaticamente, forma um tubo no início e depois o saco. A 

dosagem do produto é feita volumetricamente. Os sacos de sal então são transportados por 

uma correia transportadora para a secção de estocagem do produto.” (ROMANO: 1990, p. 

102). 

Cf. empacotar; empacotadeira.

NL: De empacotar + -mento.

- Salicultura; TDAC; beneficiamento.

EMPACOTAR   V.    

Colocar o sal em pacotes de 1 kg através da empacotadeira.  

“Depois de empacotar aí vai pra aquela esteira que o sal vai  ser enfardado e loteado.”(11 – 

MAS – MF3E2MO). 

Cf. empacotadeira; empacotamento.

NL: De em- + pacote + -ar. 

- Salicultura; TDAC; beneficiamento.

EMPEDRADO Adj. 

Var. duro.

Que tem consistência de pedra. 

“O iodato de potássio que é pela legislação, que é o iodo, e o ferrocianeto de sódio ou potássio 

que é pra evitar que o sal fique duro, é um anti-umectante porque se você moer e botar num 

saquinho, após 5 ou 6 dias tá empedrado, não é mais sal.” (01 – RNXC - MF3E3MO). 

NL: Particípio de empedrar.

- Salicultura; TDAE; fabricação/Beneficiamento. 

EMPEDRAR V. 

Var. Endurecer.

Tornar-se duro como pedra.  
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“Durante o período de estocagem, o sal empilhado tende a empedrar.” (CÂMARA: 1999, p. 

69). 

NL: De em- + pedra + -ar. 

- Salicultura; TDAE; fabricação/beneficiamento. 

EMPEDRAMENTO S.m. 

Var. Caking; endurecimento.

Ação em que o sal empedra-se. 

“A grande variação na granulometria faz com que os espaços entre os grãos maiores sejam 

preenchidos pêlos menores, reduzindo a porosidade e aumentando o número de pontos e 

superfícies de contato, favorecendo o empedramento.” (CÂMARA: 1999, p. 70). 

Cf. Empilhamento.

NL: De empedrar + -mento.

- Salicultura; TDAE; fabricação/beneficiamento. 

EMPILHADEIRA 1 S.f.    

Máquina destinada a empilhar  o sal grosso a granel, vindo do lavador, no aterro.  

“O excesso de água no sal, também causa transtornos aos transportadores de correia, 

principalmente às empilhadeiras, reduzindo a sua capacidade de transporte e, por vezes, a 

capacidade de elevação dessas últimas, que são forçadas a trabalhar com menores ângulos de 

inclinação, para evitar o retorno da carga.” (CÂMARA: 1999, p. 54). 

Cf. empilhamento.

NL: De empilhar + -deira. 

- Engenharia Mecânica; TDAC; fabricação.

EMPILHADEIRA 2 S.f.    

Máquina automóvel destinada a empilhar e arrumar o sal embalado nos armazéns.  

“O sal moído a gente coloca ele naqueles sacolões. A empilhadeira leva o sacolão lá pra fora, 

a máquina leva e coloca em cima da carreta. Ali faz aqueles giros todos, ali vai pesar quantas 

toneladas dá, se tiver 40 leva, se tiver 45 leva, e dali vai pra fábrica de rações.” (03 – NML - 

MF2E2MO).  



120

Cf. empilhamento.

NL: De empilhar + -deira. 

-Engenharia Mecânica; TDAC; beneficiamento.

EMPILHADO   Adj. 

Que está posto em pilha.     

“A estocagem do produto é feita ao ar livre também e, empilhado, ocorre um processo de 

"cura" para reduzir a umidade e resíduos indesejáveis.” (SOUTO: 2005, p. 38). 

Cf. pilha; empilhamento.

NL: Particípio de empilhar. 

- Salicultura; TDAE; fabricação.

EMPILHAMENTO   S.m.    

Ação de empilhar o sal para que este seja purificado, no aterro. 

“À medida que aumenta a altura do empilhamento, aumenta também o esforço sobre o solo, 

exigindo cada vez mais onerosas medidas de estabilização.” (CÂMARA: 1999, p. 63). 

NL: De empilhar + -mento.  

NE: O empilhamento purifica o sal, eliminando os sais estranhos. Quando o sal sai dos 

Cristalizadores contem 3% de sulfatos. Após o transporte, o empilhamento e a cura, só tem  

0,3%. Ao mesmo tempo o teor em magnésio se reduz de 0/1 a 0,05%. Além disso, as chuvas 

invernosas sobre o sal empilhado melhora ainda a percentagem do cloreto de sódio.  

- Salicultura; TDAC; fabricação.

ENCARREGADO S.m. 

Var.  feitor. 

Chefe de um dos setores das salinas, moagens e refinarias. 

“Existe ... o encarregado. Eu comando uma equipe com 40 pessoas. Aí tem auxiliar de 

colheita que é o apontador, o operador de esteira, que são os outros que trabalham comigo. 

Cf. Salina mecanizada.

NL: Particípio de encarregar.  
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NE: O termo encarregado é atualmente mais usado em salinas modernas, moagens e 

refinarias.   

- Salicultura; TDAC; fabricação/beneficiamento. 

ENCHEDEIRA   S.f.    

Máquina automóvel que, no aterro, enche a caçamba de  sal e o transporta para o armazém.  

“No caso do big bag usa-se a empilhadeira e lá fora usa a máquina grande, que é a 

enchedeira, aquelas de pegar sal.” (03 – NML - MF2E2MO).  

Cf. Colheita mecanizada; esteira.   

NL: De encher + -deira. 

- Engenharia Mecânica; TDAD; fabricação. 

ENDURECER  V. 

“O ferrocianeto serve pra o sal não endurecer.”(03 – NML - MF2E1MO). 

Ver Empedrar.

NL: De en- + duro + -ecer. 

- Salicultura; TDAE; fabricação/beneficiamento.  

ENDURECIMENTO  S.m. 

“O tempo individual excessivamente longo, que seria despendido na colheita dos 

cristalizadores, ocasionaria o endurecimento do sal, por ficar mais tempo exposto ao sol, o 

que dificultaria a operação de colheita, exigindo maior esforço das máquinas” (CÂMARA: 

1999, p. 46). 

Ver Empedramento.

NL: De endurecer + -imento.  

- Salicultura;TDAE; fabricação/Beneficiamento. 

ENFARDADO Adj.  

De que se fez fardo. 
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“Depois de empacotar aí vai pra aquela esteira que o sal vai  ser enfardado e loteado.” (11 – 

MAS – MF3E2MO). 

Cf. enfardar; fardo; enfardamento.

NL: Particípio de enfardar. 

- Salicultura; TDAC; beneficiamento. 

ENFARDAMENTO  S.m.   

Ação manual de formar fardos de 30 x 1Kg. 

“Depois do enfardamento, você vai lotear, arrumar, fazer um lote, a pilha, o estoque. É 

porque depois do estoque é que vai pro embarque. É o final né, através de esteira e de 

empilhadeira, vai depender da situação.” (11 – MAS – MF3E2MO). 

Cf. enfardar; fardo.

NL: De enfardar + -mento. 

- Salicultura; TDAC; beneficiamento. 

ENFARDAR  V.   

Fazer fardo de 30 x 1Kg. 

“Enfardar é você botar 30 pacotinhos de um só 1 Kg, formando um fardo.” (11 – MAS – 

MF3E2MO). 

Cf. enfardamento; fardo.

NL: De en- + fardo + -ar. 

- Salicultura; TDAC; beneficiamento.

ENSACADEIRA   S.f.   

Máquina de encher e pesar sacos de sal de 25 Kg. 

“O moinho mói, do moinho já cai em outra rosca que puxa ele moído e dali já sai pra 

ensacadeira.” (10 – JASC – MF2E1MO). 

Cf. ensacamento; ensacar.

NL: De ensacar + -deira. 

- Engenharia mecânica; TDAD; beneficiamento.
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ENSACAMENTO  S.m.  

Ação de formar sacos de sal de 25 kg através da ensacadeira. 

“No período chuvoso, as empresas de sal aproveitam para fazer a limpeza dos cristalizadores 

e o reparo dos paredões; mas o trabalho não pára, porque é neste período que é feita a 

moagem, o refino, o ensacamento e até o embarque do sal em pequenas e médias 

embarcações .” (ANDRADE: 1995, p. 46). 

Cf. ensacar; ensacadeira.

NL: De ensacar + -mento. 

- Salicultura; TDAC; beneficiamento. 

ENSACAR   V.   

Encher sacos de sal de 25 Kg. 

“O moinho mói e o sal já cai dentro de outra rosca, aí começa já a ensacar.”  (10 – JASC – 
MF2E1MO). 
Cf. ensacamento; ensacadeira.

NL: De en-+ saco + -ar.

- Salicultura; TDAC; beneficiamento.

ESCARIFICAÇÃO  S.f.    

Ação de escarificar  o sal nos cristalizadores. 

“Não havendo uma superfície regular entre a laje a colher e a laje permanente, que facilite a 

separação do sal das duas lajes, é quase sempre necessária a escarificação do sal a ser 

colhido, para que a colheita seja feita por este tipo de máquina que, no caso, estaria 

trabalhando mais como uma carregadeira do que como, propriamente, uma colhedeira.” 

(CÂMARA: 1999, p. 48). 

Cf. afofamento; escarificar; cristalizador; motoniveladora.

NL: Do latim scarificatione. 

- Salicultura; TDAE; fabricação.

ESCARIFICADOR  S.m.  
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Dente que se adapta a um trator de esteira ou a uma patrol para escarificar o sal no 

cristalizador.  

“o escarificador vem atrás dele, que é pra cavar o sal, que é pra facilitar...São aqueles três 

dentes, mas é diferente do trator de esteira.” (02 – FASS - MF2E3MO).  

Cf.: escarificar; cristalizador; motoniveladora..

NL: De escarificar + -dor. 

- Salicultura; TDAC; fabricação.

ESCARIFICAR V.       

Arranhar e quebrar o sal do cristalizador.  

“Muitas vezes, para a colheita de lajes espessas sobre sal, se usa escarificar a laje com 

motoniveladeiras ou bulldozers e em seguida uma máquina carregadeira, quase sempre uma 

colhedeira projetada para colher lajes de pequena espessura, depositadas diretamente sobre o 

solo.” (CÂMARA: 1999, p. 49). 

Cf.: escarificador; cristalizador; patrol..

NL: Do latim scarificare (raspar com objeto pontudo). 

- Salicultura; TDAC; fabricação.

ESCOAMENTO  S.m.  

“Nessa altura, estando fechadas as portas de admissão, o feitor abre as portas de escoamento

e elimina as águas-mães.” (THIEBLOT: 1979, p. 86). 

Ver drenagem.

Cf. águas-mães; cristalizador.

NL: De escoar + -mento.

- Agricultura; TDAC; fabricação.

ESCOAR  V.  

 “À saída do fundo do Cárter do Denver, o sal penetrando no Enxaguador, deixa escoar, pela 

rotação e compressão da Aspirai e marcha sobre os buracos da grelha, a maior parte da água 

contida na pasta formada, de modo a facilitar seu enxaguamento, o que revelou um 

decréscimo de humildade acima de 50%.” (ROMANO: 1990, p. 143). 
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Ver drenar. 

Cf. lavador; lavagem.

NL: Do latim excolare.

- Agricultura; TDAC; fabricação.

ESTAÇÃO DE LAVAGEM  S.f.  

“O sal, depois de colhido nos cristalizadores, é transportado pelas esteiras moveis e fixas à 

estação de lavagem, onde passa por um processo de lavagem para remoção de substâncias 

insolúveis, sulfato de magnésio e outras impurezas incorporadas aos cristais de cloreto de 

sódio por ocasião de sua formação.” (SILVA: 2001, p.92). 

Ver sistema de lavagem.

Cf. lavador; lavagem.

NL: Termo complexo formado de nome + sintagma preposicionado.

- Salicultura; TND; fabricação/beneficiamento.

ESTEIRA   S.f.   

Var. Esteira transportadora; esteira mecânica.

Tapete de aço inoxidável, rolante movido por engrenagem, usado para transportar o sal grosso 

a granel para o aterro ou para as barcaças., nas salinas, utilizado para carregar o sal embalado 

para o embaque. 

“A partir da introdução da esteira, todos aqueles homens que eram pagos para transportar o 

sal até a embarcação, eram completamente desnecessários.” (SILVA: 2001, p. 99).  

Cf. Colheita mecanizada; moega. 

NL: Do espanhol estera, derivado do latim storea.  

NE: Antes da introdução da esteira, o carregamento das embarcações era realizado através do 

uso dos balaios. 

- Marinha/Salicultura; TDAC; fabricação/beneficiamento/comercialização. 

ESTEIRA DE EMBARQUE   S.f. 

Esteira que transportam o sal para dentro das carretas. 
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“Sim, tem a esteira e tem a máquina de costurar na mesma máquina de costura. Chama-se 

esteira de costura. E tem a esteira grande que é a esteira de embarque das carretas.” (03 – 

NML - MF2E1MO). 

Cf. embarque; embarcar.

NL: Termo completo formado de nome + sintagma preposicionado. 

- Marinha/Salicultura;TND; fabricação/beneficiamento/comercialização.

ESTEIRA MECÂNICA   S.f.    

“Essas colhedeiras quebram o sal e o colocam nas esteiras mecânicas que o conduzem até o 

aterro, de onde é levado, por outras esteiras até os barcos, que o transportam, por sua vez, ao 

porto-ilha, onde é embarcado nos navios.” (GURGEL: 2002, p. 73). 

Ver Esteira.

NL: Termo complexo formado de nome + adjetivo. 

- Marinha/Salicultura;TND; fabricação/beneficiamento/comercialização.

ESTEIRA TRANSPORTADORA   S.f.    

“Da centrífuga, o sal arreia naquela esteira transportadora e vai pro tanque de distribuição.” 

(11 – MAS – MF3E3MO). 

Ver Esteira.

NL: Termo complexo formado de nome + adjetivo.  

- Marinha/Salicultura;TND; fabricação/beneficiamento/comercialização.

ESTOCADO  Adj.   

De que se fez estoque. 

“Depois de lavado o sal é estocado em pilhas, ao ar livre, onde perderá muita umidade e terá 

melhorada a sua qualidade.” (CAMARA: 1999, p. 63). 

Cf. estocar; estoque; estocagem 1; estocagem 2.

NL: Particípio de estocar. 

- Salicultura; TDAE; fabricação/beneficiamento.
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ESTOCAGEM 1  S.f.  

Nas salinas, fase em que o sal grosso é empilhado, curado e/ou pronto para ser embarcado. 

“Quanto mais vezes o sal esteve exposto às variações de umidade relativa do ar, que 

resultaram em absorção de água seguida de evaporação, que é o mecanismo básico do 

empedramento, maior a sua magnitude e maiores os inconvenientes enfrentados na expedição. 

Este é o efeito do tempo de estocagem no processo.” (CÂMARA: 1999, p. 70). 

Cf.: empilhamento.

NL: De estocar + -agem.  

- Salicultura; TDAD; fabricação. 

ESTOCAGEM 2  S.f.  

Fase em que o sal beneficiado é guardado, pronto para o embarque terrestre.  

“Os sacos de sal então são transportados por uma correia transportadora para a secção de 

estocagem do produto.” (SOUTO: 2005, p. 102). 

Cf. embarque.

NL: De estocar + -agem.  

- Salicultura; TDAC; beneficiamento.

ESTOCAR  V.    

Guardar o sal no aterro, no terminal salineiro ou no armazém. 

“O terminal é formado por uma ilha artificial, situada a 14 quilômetros da costa, distante 22 

quilômetros de Areia Branca e 44 de Macau. Ela possui quinze mil metros quadrados e tem 

capacidade para estocar 150 mil toneladas de sal em uma pilha ou 180 mil em duas pilhas.” 

(ANDRADE: 1995, p. 63). 

NL: De estoque + -ar. 

- Salicultura; TDAC; fabricação/beneficiamento.

ESTOQUE   S.m.    

Quantidade de sal armazenado para determinado fim. 

“Apesar das chuvas causarem alguma melhoria na qualidade química do sal, por outro lado, 

aumentam a sua umidade e causam perdas por dissolução. Em geral as desvantagens 
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ultrapassam as vantagens e, por esta razão, é preferível que o estoque ocupe a menor área 

possível pois, neste caso, os efeitos das chuvas são minimizados.” (CAMARA: 1999, p. 63). 

Cf. empilhamento; embarque. 

NL: Do inglês Stock (que significa tronco de árvore e quantidade de algo acumulado para o 

futuro). 

- Salicultura; TDAE; fabricação/beneficiamento/Comercialização.

EVAPORAÇÃO S.f.  

Segunda fase da extração do sal marinho em que a salmoura vai passando pelos diversos 

evaporadores, quando vai, gradativamente aumentando a sua densidade, até chegar ao ponto 

de alimentação dos cristalizadores.  

“O cloreto de sódio é liberado nesta faixa de salinidade, quando o processo de evaporação 

deve ser cessado, dando início à colheita.” ( SILVA: 2005, p. 82). 

Cf.: evaporador; fabricação; cristalização; concentração.

NL: Do latim evaporatione.  

NE: Nesta fase, acontece a precipitação de partículas, tais como: areia, lama e detritos 

orgânicos, bem como há uma tendência de crescimento da concentração de cloreto de sódio. 

- Salicultura; TDAC; fabricação. 

EVAPORAÇÃO SOLAR  S.f. 

Processo físico pelo qual se produz o sal marinho, aumentando gradativamente a sua 

concentração, através da ação do sal. 

“A produção de sal marinho por evaporação solar é, tecnicamente, possível em qualquer 

parte do globo.” (CÂMARA: 1999, p. 17).  

Cf. evaporação; evaporador.

NL: Termo complexo formado de nome + adjetivo. 

- Química/Salicultura; TND; fabricação.

EVAPORADOR  S.m.    

Var.  chocador. 
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Reservatório grande usado para armazenar e diminuir o volume da água do mar, pela 

evaporação solar e pela agitação natural dos ventos, com densidade de 1,050, a 7° Bé, 

depositando o Carbonato de Cálcio e as impurezas (lodo, limo etc) que são trazidos pela água 

do mar, para a água entrar nos cristalizadores completamente isenta das impurezas e não 

prejudicar a qualidade do sal. 

“Atingido os 6° Baumé, a água é elevada para um grupo de tanques de menor dimensão, 

chamados localmente de evaporadores ou chocadores, e que se sucedem em numerosos 

compartimentos ligados uns aos outros por passagens d'água. (ANDRADE: 1995, p. 44). 

Cf.: evaporação; fabricação; cristalização; concentração.

NL: De evaporar + -dor.  

NE: Os evaporadores têm dimensões modestas (cerca de 400 a 600m2) e uma profundidade 

bem inferior à dos cercos. Neles a salinização da água se eleva do 7° aos 23° Baumé, quando 

libera o sulfato de cálcio. 

- Salicultura; TDAC; fabricação. 

EXAUSTOR   S.m.  

Aparelho que aspira o pó do secador e o leva para o ciclone. 

“Ciclone é o coletor de pó que é a mesma função desse aqui. Só que esse ciclone ele suga o 

sal de outras roscas, o sal é mais maneiro e esse exaustor suga o sal do secador, ele é mais 

potente.” (11 – MAS – MF3E2MO). 

Cf. secador; ciclone.

NL: De exaustar + or.

- Engenharia mecânica; TDAC; beneficiamento. 

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 

FABRICAÇÃO  S.f.  

Primeira etapa da produção do sal marinho, que vai da captação da água do mar até a 

cristalização do cloreto de sódio. 

   f
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“Enquanto a fabricação do sal não passou por modificações mais significativas nos dias 

atuais, a colheita do produto, no entanto, sofreu radicais transformações, nos últimos tempos.” 

(GURGEL: 2002, p. 73).  

Cf.: captação da água do mar; evaporação; cristalização; descarte das águas-mães; 

colheita; lavagem; estocagem; embarque.

NL: Do latim fabricatione.

- Salicultura; TDAC; fabricação. 

FARDO  S.m.   

Saco de 30 kg contendo 30 pacotes de sal de 1kg. 

“Enfardar é você botar 30 pacotinhos de um só 1 Kg, formando um fardo.” (11 – MAS – 

MF3E2MO). 

Cf. enfardamento; fardar.

NL: Derivação regressiva do francês antigo fardel, atual fardeau (peso). 

- Salicultura; TDAC; beneficiamento.

FEITOR   S.m.   

Nas antigas salinas, homem responsável de supervisionar os salineiros. 

“Na salina, quem manda é o feitor, um homem de bastante experiência, um salineiro como 

muitos, mas que tem prática e sabe lidar com o pessoal.” ( THIEBLOT: 1979, p. 93). 

Ver encarregado.

Cf. salina manual.

NL: Do latim factore. Atualmemte, este termo está em desuso nas salinas modernas. 

- Salicultura; TDAC; Fabricação/Beneficiamento. 

FERROCIANETO  S.m.  

“O ferrocianeto serve pra o sal não endurecer.” (03 – NML - MF2E1MO). 

Ver ferrocianeto de sódio.

NL: De ferro- + cianeto.

- Química; TDAC; beneficiamento. 
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FERROCIANETO DE SÓDIO   S.m.  

Var. ferrocianeto.

Tipo de sal complexo que, juntamente com o iodo, é adicionado ao cloreto de sódio para 

evitar o seu empedramento. 

“O iodato de potássio que é pela legislação, que é o iodo, e o ferrocianeto de sódio ou 

potássio que é pra evitar que o sal fique duro, é um anti-umectante porque se você moer e 

botar num saquinho, após 5 ou 6 dias tá empedrado, não é mais sal. Usa-se exatamente para o 

sal ter mais fluidez, continuar com o sal bom para o consumo humano.” (01 – RNXC - 

MF3E3MO). 

Cf.: aditivo; anti-aglomerante; iodo. 

NE: o símbolo químico do ferrocianeto de sódio é YPS. 

- Química; TND; beneficiamento.

FERRO DE COVA  S.m.    

Instrumento de trabalho, pesando de 1 a 1,5 Kg, com um cabo medindo aproximadamente 1m, 

usado para quebrar as camadas de sal nos cristalizadores, em salinas tradicionais.  

“O trabalho com o ferro de cova era menos pesado do que com a alavanca, mas provocava 

dores nas pernas e enfadava consideravelmente o trabalhador...” (ANDRADE: 1995, p. 47). 

Cf.: enxada; alavanca; chibanca; pá. 

NL: Termo complexo formado de nome + sintagma preposicionado.  

NE: Nos anos 50, o ferro de cova foi substituído pela chibanca.  

- Salicultura; TDAC fabricação.

FOSSA   S.f.         

“Uma vez o sal transportado dos Cristalizadores, a primeira operação mecânica a ser feita é a 

lavagem. Para esse efeito as charretas ou qualquer outro transportador, despejam o sal numa 

grande fossa ou tremonha, onde é agitado em água saturada de Cl Na (23° Be) que deverá ser 

constantemente renovado, e que à saída arrastará as partículas terrosas, uma certa quantidade 

de sulfato de cálcio, e, dissolvidos em parte, os sais magnesianos.” (ROMANO: 1990, p. 35). 

Ver tremonha. 

NL: Do latim fossa. 

- Salicultura; TDAD; fabricação. 
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GESSO  S.m.    

Ver sulfato de cálcio. 

“A cada ano, a espessura média de gesso depositado, corresponde a cerca de 3% da espessura 

de sal depositado nos cristalizadores. Por esta razão, periodicamente, o gesso tem que ser 

removido para não dificultar o fluxo de salmoura, que vai tendo sua lâmina d'água, 

paulatinamente, reduzida.” (CÂMARA: 1999, p. 42).  

NL: Do latim gypsu (sulfato de cal), derivado do grego gýpsos (gesso, emplastro). 

- Química/mineralogia; TDAE; fabricação/comercialização/utilização e consumo. 

GRADUAÇÃO  S.f. 

Ação de classificar a densidade da salmoura em graus baumé. 

“Quanto aos sais estranhos, observa-se que a quantidade de sulfato de cálcio vai diminuindo 

com a graduação da água a partir dos 27°, aumentando contudo um pouco no grau em que 

cristaliza maior porção de sal grosso.” (ROMANO: 1990, p. 126). 

Cf. Areômetro; baumé.

NL: Do latim graduatione. 

- Física/Metrologia; TDAC; fabricação. 

GRANALHA  S.f. 

Pequeno grão de metal fundido, usado para jatear as máquinas e peças enferrujadas das 

salinas, moagens e refinarias. 

Cf. Jatear, jatista; jato de areia.

NL: De gran(i/o)- + -alha. A granalha substituiu a areia.  

NE: As empresas foram obrigadas a substituir a areia pela granalha por causa da preservação 

do meio ambiente. 

- Salicultura; TDAC; Fabricação/beneficiamento. 

   g
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GRANULOMETRIA  S.f.   

Método de análise que mede e classifica o tamanho das partículas de sal.  

“Quando a granulometria é muito grosseira, pode haver necessidade de alguma britagem, 

antes da admissão do sal no lavador, para que o teor de Cálcio do produto final atenda às 

especificações e necessidades do mercado.” (CÂMARA: 1999, p. 58).  

Cf. sal refinado; sal granulado; sal grosso.

NL: De granul(o)- + -metria.  

NE: Há vários tipos de sal dependendo do tamanho do grão. 

- Metrologia; TDAE; beneficiamento.

GRANULOMÉTRICO  Adj. 

Relativo à granulometria. 

“O Laboratório de Análise do Sal é fruto da parceria formada entre o SENAI e o SIESAL para 

concretizar as recomendações do estudo do Plano de Apoio ao Desenvolvimento da Cadeia do 

Sal. Foi o primeiro laboratório do Brasil credenciado na produção de sal, com capacidade para 

realizar nove tipos distintos de ensaio: determinação da umidade; de resíduos insolúveis de 

cálcio, de magnésio, de sulfato, de NaCL, de iodo/iodato de potássio em cloreto de sódio; 

análise granulométrica dos diversos tipos de sal e determinação do ph da solução de cloreto 

de sódio a 10%.” (SOUTO: 2005, p. 74). 

Cf. Granulometria.  

NL: De granulometria + -ico. 

- Metrologia; TDAE; beneficiamento. 

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 

HALITA  S.m.   

“Halita ou sal-gema é o nosso conhecido cloreto de sódio, elemento  L assaz abundante na 

natureza, seja era extensas camadas sob o solo, seja dissolvido  nas águas das fontes salgadas 

e do mar.” (ROMANO: 1990, p. 128). 

   h
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Ver sal-gema.

NL: De hal(o)- + -ita.

- Mineralogia/Química; TDAE; fabricação.

HECTARE  S.m.    

Unidade de medida agrária, equivalente a uma área de 10.000 metros quadrados ou um 

hectômetro quadrado.  

“Nas grandes salinas as áreas utilizadas são de milhares de hectares.” (CÂMARA: 1999, p. 

16). 

NL: De hect(o)- + are.  

NE: O símbolo do hectare é ha. Uma comparação visual grosseira à área de 1 hectare é a área 

de um campo de futebol. Uma salina de 20.000 toneladas mínimas por ano e de evaporação 

máxima de 8 milímetros por dia, terá por necessidade uma área de aproximadamente 500 

hectares, reservando-se 50 hectares para os cristalizadores.

- Metrologia; TDAE; fabricação.

HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO   S.m.  

“A Unidade de Cloreto de Sódio tem uma capacidade de produzir 44 mil toneladas anuais de 

cloreto de potássio de alta pureza, sendo direcionada toda a sua produção para a obtenção de 

hidróxido de potássio, ou potassa cáustica.” (SOUTO: 2005, p. 91). 

Ver Potassa.

NL: Termo complexo formado de nome + sintagma preposicionado. 

- Química; TDAE; fabricação/beneficiamento.

HIDRÓXIDO DE SÓDIO   S.m. 

“Com o desenvolvimento da indústria química, o sal passou a ter a sua demanda em 

crescimento, sendo utilizado largamente para a produção de álcalis sódicos, como a soda 

cáustica, ou hidróxido de sódio, e a barrilha ou carbonato de sódio.” (ANDRADE: 1995, p. 

11).

Ver Soda cáustica.

NL: Termo complexo formado de nome + sintagma preposicionado. 
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- Química; TDAE; fabricação/comercialização/utilização e consumo. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

ILHA-PORTO  S.f.     

“O abastecimento de água da ilha-porto é feito através de um poço artesiano perfurado pela 

Petrobrás.” (SOUTO: 2005, p. 96). 

Ver Porto-Ilha.

NL: Termo composto por justaposição (nome + nome). 

- Salicultura; TND; comercialização.

IMPUREZA  S.f.   

Var. Material insolúvel; Insolúvel 1.

Substância presente ou incorporada naturalmente ao sal, no processo de sua fabricação.

“Quanto maior a relação de salmoura para sal, maior a eficácia da lavagem, pois a sua 

efetividade será tanto maior, quanto mais baixa for a concentração de sais indesejáveis e 

insolúveis retirados do sal e incorporados à salmoura. Assim, a parcela de salmoura que vier a 

secar na pilha, depositará menor quantidade de impurezas no sal.”(CÂMARA: 1999, p. 54). 

Cf. Lavagem; lavador; remoção de impurezas; turbidez.

NL: Do latim impuritia.  

NE: As principais impurezas que existem no sal marinho são: Cloreto de magnésio, cloreto de 

potássio, cloreto de cálcio, Sulfato de cálcio, Sulfato de magnésio, Sulfato de sódio e brometo 

de sódio. 

- Salicultura; TDAD; fabricação.

INSOLÚVEL 1   S.m     

   i



136

“Finalmente, uma parcela de insolúveis, oriunda das estradas e trazidas pelas rodas dos 

equipamentos de transporte é jogada junto com  o sal no funil de alimentação dos lavadores.” 

(CÂMARA: 1999, p. 62). 

Ver Impureza.

NE: Esse material é facilmente eliminado do sal através do processo de lavagem. 

- Salicultura; TDAD; fabricação.

INSOLÚVEL 2   Adj.    

Relativo ao que não se dissolve. 

“Um bom grau de agitação é fundamental para a dispersão de argilas e remoção destas ou de 

outras partículas insolúveis, ou de baixa solubilidade, como é o caso de pequenos cristais de 

CaS04, colados à superfície dos cristais de NaCl, e para a dissolução de sais de magnésio.” 

(CÂMARA: 1999, p. 54). 

NL: Do latim imperial insolubile. 

- Química; TDAE; fabricação. 

IODAÇÃO S.f.  

Var. adição de iodo; iodatação.

Operação que consiste no adicionamento do iodo na forma de iodato de potássio ao sal. 

 “A iodação do sal — fortificação de todo sal de consumo direto para população humana e 

animal — tem sido fomentada, apoiada e algumas ações financiadas por um número razoável 

de entidades internacionais públicas e privadas como a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o International Council for 

Control of lodine Defíciency Disorders (ICCIDD), o Banco Mundial, entre outros.” (SOUTO: 

2005, p. 32).  

Cf.: iodo; ferrocianeto de sódio; adição de aditivos. 

NL: De iodar + -ação. 

NE: A Lei 9.005, de 16 de março de 1995 alterou as leis 6.1550/74 e 6.437/77, que dispõem 

sobre a obrigatoriedade da iodação do sal destinado ao consumo humano e seu controle pelos 

órgãos sanitários. De acordo com a Resolução nº. 130/03 da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), a faixa de iodação foi ajustada para 20mg a 60mg por quilo 

- Química; TND; beneficiamento. 
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IODATAÇÃO  S.f  

Ver Iodação.

NL: De iodatar+-ação. 

- Química; TND; beneficiamento. 

IODATO DE POTÁSSIO   S.m.   

Produto responsável pela presença de iodo adicionado ao sal de cozinha para prevenir doenças 

de saúde pública. 

“Com relação aos produtos adquiridos por este tipo de indústria, encontrou-se um mercado 

bem diversificado e com as suas particularidades que dependem do insumo que é 

comercializado. Veja-se então quais são esses insumos e quais são os impactos causados na 

indústria salineira. O Iodato de Potássio, produto que é comercializado por poucas 

companhias e é mais concentrado do que a indústria salineira.” (SILVA: 2001, p. 138). 

 Cf. sal iodado; bócio.

NL: Termo complexo formado de nome + sintagma preposicionado.  

NE: KIO3 é símbolo do iodato de potássio. Até o ano de 1999, o iodato de potássio era 

distribuído gratuitamente pelo Ministério da Saúde do Governo federal. No início de 2000, 

através de portaria do Ministério da Saúde, as empresas salineiras foram obrigadas a 

comprarem o iodato de potássio, sob pena de multas e outras sanções. A falta do iodato de 

potássio nos seres humanos produz o bócio.    

- Química; TND; beneficiamento. 

IODO   S.m. 

Elemento químico de número atômico 53 da família dos halógenos, muito usado no 

tratamento de doenças da tireóide e adicionado ao cloreto de sódio. 

“Geralmente o sal bruto contém 70 miligramas de iodo por quilo. Na refinação essa dose 

deverá ser mantida, por adição.” (ROMANO: 1990, p. 45). 

Cf.: iodação; Iodeto de potássio.

NE: O símbolo do iodo e I. O nome iodo vem do grego ioeides, “violeta”, em alusão à 

coloração do vapor por ele liberado. A recomendação diária de iodo para um adulto é de em 

média, 0,15 mg. As gestantes e nutrizes têm uma necessidade maior, isto é, 0,22 mg por dia. 

As recomendações são da Portaria nº. 33/98 da ANVISA. 
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- Química; TDAE; beneficiamento.
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JATEAR   V. 

Ação de emitir fortemente jato de granalha nas máquinas e peças para retirada da ferrugem. 

Cf. Jato de areia; jatista; granalha.

NL: De jat(e/o)- + -ar. 

- Salicultura; TND; fabricação/beneficiamento. 

JATISTA   S.m. 

Operário responsável de jatear as máquinas e peças enferrujadas das salinas, moagens e 

refinarias. 

Cf. Jatear; jato de areia; granalha.

NL: De jato- + -ista.

- Salicultura; TND; fabricação/beneficiamento. 

JATO DE AREIA   S.m. 

Emissão de areia que era dada fortemente nas máquinas e peças enferrujadas com um motor. 

Cf. Jatear; jatista; granalha.

NL: Termo complexo formado de nome + sintagma preposicionado.  

NE: Como o uso da areia estava prejudicando o meio ambiente, as empresas foram obrigadas 

a substituir a areia pela granalha.

- Salicultura; TND; fabricação/beneficiamento. 
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KBRAZ   S.f. 

“O transporte do sal grosso obtido para a lavagem e feito via de regra por caminhões tipo 

caçamba basculante (kbraz).” (SILVA: 2001, p. 92).  

Ver caçamba.

NL: Termo de origem obscura. 

- Engenharia Mecânica; TND; fabricação/beneficiamento.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

LABORATORISTA  S.m.    

Técnico do laboratório responsável de adicionar e analisar  a dosagem de aditivos que são 

colocados no sal. 

“O laboratorista controla a dosagem de iodo e do ferrocianeto....Aí o laboratorista mistura 

tudo, os dois juntos, logo quando chega de manhazinha. Aí ele fica controlando, de 15 em 15 

minutos ele faz a análise.” (08 – PDB – MF3E2MO). 

Cf. químico; adição de aditivos; adição de iodo.

NL: De laboratório + -ista. 

- Química; TDAC; beneficiamento.

LAJE   S.f.    

Piso de sal que se forma nos cristalizadores. 

“Existem, basicamente, duas famílias de colhedeiras de sal, uma delas constituída de 

máquinas projetadas para colheita de lajes de sal de pequena espessura, depositadas 

diretamente sobre o solo e a outra de máquinas destinadas à colheita de grandes espessuras de 

sal depositado sobre lajes permanentes.” (CÂMARA: 1999, p. 47). 

Cf. Cristalizador; escarificador; motoniveladora. 

NL: De origem incerta. 

- Construção Civil; TDAD; fabricação. 

   l
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LÂMINA   S.f.   

“Os cristalizadores a céu aberto são semelhantes aos evaporadores, apenas com uma lâmina

de água menor.” (SILVA: 2011, p. 89). 

Ver camada.

NL: Do latim lamina (folha muito fina). 

- Artes gráficas; TDAC; fabricação

LAVADO  Adj. 

Que passou pela lavagem. 

“Em seguida, o sal lavado recebe um jato de água do mar e é reconduzido a uma esteira de 

aço inoxidável, que promove a perda de parte da umidade e em seguida é finalmente 

transportado para área de estocagem.”  

Cf. Lavagem; lavador; chuveiro.

NL: Particípio de lavar. 

- Salicultura; TDAE; fabricação.

LAVADOR  S.m.  

Peça metálica enorme, em forma de rosca, onde o sal grosso é lavador com salmoura, antes de 

ser transportado para o empilhamento. 

“No caso de colheita simultânea de mais de um cristalizador, com transporte até o lavador

feito por caminhões, deve-se elaborar o programa de colheita de forma a se trabalhar, com 

uma distancia média de transporte corrente, próxima do valor da distancia média para todos os 

cristalizadores.” (CÂMARA: 1999, p. 47).  

Cf. lavagem.

NL: Do latim tardio lavatore. 

- Salicultura; TDAD; fabricação. 

LAVAGEM   S.f.   

Operação pela qual o sal passa, após a sua colheita, para que haja a remoção de insolúveis, 

sulfato de magnésio e outras impurezas incorporadas aos cristais em seu processo de 

formação. 
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“Uma vez o sal transportado dos Cristalizadores, a primeira operação mecânica a ser feita é a 

lavagem. Para esse efeito as charretas ou qualquer outro transportador, despejam o sal numa 

grande fossa ou tremonha, onde é agitado em água saturada de Cl Na (23° Be) que deverá ser 

constantemente renovado, e que à saída arrastará as partículas terrosas, uma certa quantidade 

de sulfato de cálcio, e, dissolvidos em parte, os sais magnesianos.” (ROMANO: 1990, p. 35). 

Cf. Estação de lavagem; sistema de lavagem.

NL: De lavar + -agem.

- Salicultura; TDAE; fabricação.

LEIRA  S.f.   

“Então, a máquina leira dentro do balde. O caçamba entra de ré e leva pro lavador. Este é 

último processo. Leira e leirão são a mesma coisa.” (07 – ONS – MF3E2GR).

Ver leirão. 

NL: Do baixo-latim larea. 

- Salicultura; TDAC; fabricação.

LEIRÃO S.m.  

Var. leira.

Pequenos morros de sal feitos pela motoniveladora para serem apanhados pela colheitadeira.  

“Na colheita, nós temos, dentro do cristalizador, uma máquina chamada patrol. A finalidade 

dela é afrouxar o sal, escarificar.  Depois de afrouxar o sal, ela mesma faz um leirão, onde em 

seguida vem a colheideira ou colheitadeira e colhe numa caçamba.” (01 – RNXC - 

MF3E3MO). 

Cf. colheita; motoniveladora.

NL: De leira + -ão. 

- Salicultura; TDAC; fabricação.

LEIRAR V.   

Fazer pequenos morros de sal através da motoniveladora. 

“Então, a máquina leira dentro do balde. O caçamba entra de ré e leva pro lavador. Este é 

último processo.” (07 – ONS – MF3E2GR). 
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Cf. colheita; motoniveladora; escarificação..

NL: De leira + -ar.

- Salicultura; TDAC; fabricação.

LEITO FLUIDIZADO   S.m.   

Tecnologia que consiste na introdução de um jato de gás que permite a secagem e o 

esfriamento do sal. 

“A tecnologia da indústria salineira que está em evidência, segundo relato das empresas: 

norsal, F.Souto e Cimsal é o leito fluidizado, que consiste em um leito onde o sal é secado 

através da flutuação (para realizar o processo de secagem do sal), e depois é lançado nas 

peneiras para o refino e envasamento, no processo mais moderno da indústria salineira. As 

empresas entrevistas instalarão este tipo de equipamento nas suas refinarias, este equipamento 

veio substituir as fornalhas que deixavam muitas impurezas no sal.” (SILVA: 2001, p. 142). 

Cf. secagem; secador.

NL: Termo complexo formado de nome + adjetivo.  

NE: A ação de fervura num leito fluidizado coloca as partículas de sal em contato mútuo, 

removendo o seu pó arrastado para fora no fluxo pelo jato de gás. A mesma ação de fervura 

permite também a secagem do sal refinado sem superaquecimento. Quanto às aplicações de 

Leitos Fluidizados, os processos físicos que usam leitos fluidizados incluem secagem, 

mistura, granulação, cobertura, aquecimento e resfriamento. Uma das aplicações mais 

importantes do leito fluidizado é na secagem e no esfriamento do sal. Leitos fluidizados 

atualmente também são usados comercialmente para secar outros materiais, como areia, 

farmacêuticos e fertilizantes.  

- Física; TND; Beneficiamento.

LEVADA-MAE  S.f.  

Canal que serve para transferir a salmoura de um recipiente para outro, como também para 

drenar as águas-mães. 

“Quando a maré sobe, todos os rios, gamboas, canais artificiais de abastecimento se enchem 

de água salgada, água de 2.°, 3.° Baumé de sal.   Imediatamente, põem-se moinhos de vento e 

bombas diesel a funcionar para elevar essa água e despejá-la numa vala chamada levada-

mãe.” ( THIEBLOT: 1979, p. 84). 
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Cf.: águas-mães; drenagem; cristalizador. 

NL: Termo composto por justaposição. 

- Agricultura; TND; fabricação.
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MALACACHETA S.f.   

“A melhor técnica para se impermeabilizar os Cristalizadores consiste em espalhar no fundo 

dos mesmos uma fina camada de malacacheta ou sulfato de cálcio e colmatar energicamente 

esse revestimento com aparelhos apropriados” (ROMANO: 1990, p. 43). 

Ver sulfato de cálcio.

NL: Origem etimológica obscura.  

- Mineralogia/Química; TDAD; fabricação/comercialização/utilização e consumo.

MATERIAL INSOLÚVEL    S.m. 

“No caso de estradas mal pavimentadas é comum que o material do piso adira aos pneus dos 

veículos utilizados no transporte e parte desse material caia na tremonha de carga do lavador. 

Tem-se aí mais uma fonte de contaminação do sal com material insolúvel. Para evitar que 

isto aconteça e facilitar a lavagem do sal, garantindo-lhe melhor aparência, às vezes, neste 

caso, são utilizados veículos com basculamento lateral. Esses veículos param ao lado da 

tremonha de carga do lavador e não sobre ela para descarregar o sal.” (CÂMARA: 1999, p. 

51). 

Ver Impureza.

NL: Termo complexo formado por nome + adjetivo. 

- Salicultura; TND; fabricação.

MECANIZAÇÃO  S.f   

Utilização das máquinas modernas nas salinas que substituem o trabalho de muitos homens. 

   m
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“Para melhor entendimento do leitor, sobre a indústria salineira, começamos por descrever 

uma salina tradicional e a sua transformação, com a mecanização, pelo advento das modernas 

tecnologias industriais.” (GURGEL: 2002, p. 72). 

NL: De mecanizar + -ção.  

NE: A mecanização das salinas provocou o desemprego de muitos operários em Areia 

Branca, Mossoró, Grossos e Macau, tiravam do seu trabalho, o sustento de suas famílias. 

- Salicultura; TDAC; fabricação/beneficiamento.

MESTRE   S.m.     

“Um pau ... era fixado ao balaio com uma corda e dois homens o carregavam no ombro; o da 

frente era o proeiro, o de trás o popeiro ou mestre. O da frente penava mais. Corriam até subir 

no pranchão que dava acesso à barcaça.” (THIEBLOT: 1979, p. 81). 

Ver popeiro.

Cf. balaio; proeiro; barcaça.

NL: Termo registrado a partir do corpus escrito, mas está em desuso. 

- Marinha; TDAD; fabricação.

MICRONUTRIENTE  S. m.   

Elemento químico que um ser vivo necessita absorver em pequena quantidade para sobreviver 

e desenvolver-se. 

“Após o preparo da solução de iodato de potássio, a mesma deve ser levada a um sistema 

dosador. O equipamento utilizado deve ser o mais estável possível quando em funcionamento, 

de modo que ocorra um mínimo de variação na vazão de saída da solução. Deve ser definido 

o ponto mais adequado de adição do iodato de potássio na linha de produção, de modo a 

permitir a homogeneização deste micronutriente no sal.” (ANVISA: 2002). 

Cf. Aditivo; adição de aditivos; adição de iodo; iodo.

NL: De micr(o)-1 + nutriente.  

NE: Exemplos de micronutrientes são o ferro, o manganês, o zinco, o cobre, o boro, o iodo. 

Este último adicionado ao sal.   

- Bioquímica; TDAE; beneficiamento.
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MOAGEIRO  S.m.    

Proprietário de moagem. 

“A necessidade de capital não se constitui uma barreira de entrada, visto que, é necessário um 

baixo investimento para a implantação de uma estrutura de produção. Esse é um dos grandes 

problemas dessa indústria, pois, por ocasião da estiagem, ocorre a superprodução de sal, 

conseqüentemente os preços caem, e com isso surgem muitos moageiros para competir no 

mercado.” (SILVA: 2001, p. 132).  

Cf. moagem 1, moagem 2. refinaria.

NL: De moagem + -eiro. 

- Salicultura; TDAE; beneficiamento. 

MOAGEM 1  S.f.  

Processo de beneficiamento do sal que consiste na passagem do sal em moinhos de trituração, 

na adição de aditivos e no acondicionamento. 

“No segmento de beneficiamento do sal, ou seja, moagem e refino, nota-se claramente um 

modelo voltado para o mercado interno, onde poucas empresas adotam um modelo orientado 

para o marketing, buscando produtos de maior conveniência ao mercado varejista, 

institucional e industrial.” ( SILVA: 2001, p. 112). 

NL: De moer + -agem.  

NE: O sal grosso, antes de ser beneficiado através dos processos de moagem, deve ter 

passado por uma prévia lavagem em lavador adequado para a remoção de impurezas. 

- Salicultura; TDAC; beneficiamento.

MOAGEM 2  S.f.  

Var. Armazém.

Lugar onde se mói o sal grosso.  

“Então quando eles fazem o sal naqueles tanques, eles lavam o sal depois que colhe, botam 

naquelas pilhas grandes, chama-se serrote, aí ali eles trás pro armazém, pra moagem onde a 

gente trabalha.” (03 – NML - MF2E1MO). 

NL: De moer + -agem. 

- Salicultura; TDAD; beneficiamento.
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MOEGA  S.f.  

Depósito onde se coloca o sal antes de ser embarcado por via marítima. 

“Mais na frente você viu outro equipamentozinho assim, que aqui é uma moega, é idêntico a 

isso aqui. Pronto, é idêntico a isso aqui sendo que ela é móvel, essa daqui é fixada, essa faz o 

mesmo percurso da empilhadeira, vai e volta.” (02 – FASS - MF2E3MO). 

Cf. Embarque; Termisa.

NL: Derivado do termo mó (pedra de moinho). 

- Salicultura; TDAD; fabricação.

MOINHA   S.f. 

Pó obtido quando o sal é moído ou refinado. 

“Moinha de sal é o resíduo do sal, a borra do sal.” (12 - GCR – MF3E3MO) 

Cf. Moagem; refinaria; exaustor; ciclone.

NL: De moer (o-í), com possível influência de farinha. 

- Salicultura; TDAE; beneficiamento. 

MOINHO  S.m.     

Máquina que serve para moer o sal grosso. 

“Nesse período, constatou-se na cidade de Grossos-RN, uma pilha de sal ao céu aberto, com 

uma rosca sem-fim puxando o sal para o moinho e pessoas embalando o sal para embarcar o 

produto.” (SILVA: 2001, p. 132). 

Cf. moagem; elevador.

NL: Do latim molinu (pedra grande). 

- Salicultura; TDAE; beneficiamento.

MOINHO DE VENTO   S.m.   

“No século XVII, a produção era feita através de moinhos de vento que bombeavam a água 

do mar pela sucessão de lagos.” (SOUTO: 2005, p. 47). 

Ver cata-vento.

NL: Termo complexo formado por nome + sintagma preposicionado. 

- Salicultura; TDAE; fabricação.
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MOTONIVELADEIRA  S.f.  

“Muitas vezes, para a colheita de lajes espessas sobre sal, se usa escarificar a laje com 

motoniveladeiras ou bulldozers e em seguida uma máquina carregadeira, quase sempre uma 

colhedeira projetada para colher lajes de pequena espessura, depositadas diretamente sobre o 

solo.” (CÂMARA: 1999, p. 49). 

Ver motoniveladora. 

NL: De moto- + niveladeira. 

- Engenharia mecânica; TND; fabricação.

MOTONIVELADORA  S.f.  

Var. motoniveladeira;  bulldozer; patrol.

Máquina de terraplenagem, equipada com motor próprio, usada para escarificar e amolecer o 

piso de sal nos cristalizadores, fazendo leirões para facilitar a passagem da colhedeira.  

“Todo o processo de extração, que parece rudimentar, é realizado com a ajuda das maquinas. 

São colheitadeiras, esteiras móveis e motorizadas, tratores, motoniveladoras para 

nivelamento do terreno após a colheita.” (SOUTO: 2005, p. 40). 

Cf.: cristalizador; escarificação; escarificador; colheita.

NL: De moto- + niveladora. 

- Engenharia mecânica; TDAC; fabricação.
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NOME DE GUERRA   S.m. 

Apelido pelo qual, antigamente, o salineiro se tornava conhecido na salina. 

“Antigamente tinha o pessoal que trabalhava na extração do sal, que era os salineiros mesmos, 

e tinham os conferentes que eram os elementos que conferiam os carros de mão. Como é que 

você registrava os carros de mão? Você gritava o seu nome de guerra. Por exemplo, cada vez 

que eu passava com um carrinho de mão, eu gritava o nome de guerra: Cavalcanti!. E aí o 

   n
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conferente anotava ... e no fim ele somova quantos carros de mão eu produzia.” (12 - GCR – 

MF3E3MO). 

Cf. Salina tradicional.

NL: Termo complexo formado de nome+ sintagma preposicionado.  

NE: Este termo era muito usado nas salinas manuais. 

- Salicultura; TDAC; fabricação/beneficiamento. 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

OPERADOR DE ENCHEDEIRA   S.m.   

Homem encarregado de operar a esteira que transporta o sal.  

“Em outro momento, aparece a enchedeira, e também toma o espaço daqueles encarregados 

de abastecer a esteira, ou seja, um processo que antes empregava uma quantidade expressiva 

de operários passa agora a ser realizado por dois operadores de uma esteira e o operador de 

enchedeira.” (GURGEL: 2002, p. 73). 

Cf. Operador de salina.

NL: Termo complexo formado por nome + sintagma preposicionado. 

- Salicultura; TND; fabricação.

OPERADOR DE ESTEIRA   S.m.   

Homem responsável de fazer funcionar  e de operar a esteira que transporta o sal.  

“Existe na área que eu tou motorista, operador de esteira e operador de máquinas pesadas.” 

(02 – FASS - MF2E2MO).  

Cf. Operador de salina. 

NL: Termo complexo formado por nome + sintagma preposicionado. 

- Salicultura; TND; fabricação.

OPERADOR DE MÁQUINA   S.m.   

   o
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Homem responsável de operar as máquinas pesadas e as leves, nas salinas, moagens e 

refinarias.  

“Existe na área que eu tou motorista, operador de esteira e operador de máquinas pesadas.” 

(02 – FASS - MF2E2MO). 

Cf.  Pá mecânica; motoniveladora; colhetadeira; operador de enchedeira; operador de 

esteira. 

NL: Termo complexo formado por nome + sintagma preposicionado. 

- Salicultura; TND; fabricação. 

OPERADOR DE SALINA   S.m.   

Var. Salineiro 1.

Empregado da salina que tem a função de regular as bombas de captação, monitorar os 

processos de evaporação, de cristalização e colheita do sal. 

“... Antigamente eram comporteiros que já tinha isso das salinas manuais. Hoje não é mais 

comporteiro, hoje numa salina mecanizada nós chamamos de operadores de salina.” (01 – 

RNXC - MF3E3MO).  

Cf. comporteiro; operador de esteira; operador de enchedeira.

NL: Termo complexo formado por nome + sintagma preposicionado. 

- Salicultura; TND; fabricação.

ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 

PÁ  S.f.  

Instrumento de trabalho utilizado na colheita, na lavagem e no transporte do sal, em salinas 

tradicionais. 

“Depois eles quebram os pedaços em miúdo. Quando está tudo quebrado, admite-se de novo 

um pouco de água do levador para lavar o sal e, à medida que o sal está limpo, os salineiros 

   p
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juntam o sal com a pá e formam as rumas, aí mesmo, dentro do balde. ( THIEBLOT: 1979, P. 

86). 

Cf.: enxada; alavanca; chibanca.

NL: Do latim pala. 

- Construção Civil;  TDAC; fabricação.

PÁ ARRASTADORA   S.f.   

Instrumento de ferro, parecido com uma pá normal, só que provido de dois braços, usado no 

desembarque de uma moagem ou refinaria,  arrastando o sal para abastecer o elevador. 

“Chega a carreta da salina carregada e descarrega aí com a pá arrastadora e aí tem o 

processo do elevador.” (11- MAS- MF3E3MO). 

Cf. elevador.

NL: Termo complexo formado por nome + adjetivo. 

- Engenharia mecânica; TDAD; beneficiamento. 

PÁ MECÂNICA   S.f.  

Var. carregadeira.

Máquina de terraplenagem, dotada de motor que, permitindo o deslocamento da máquina 

sobre rodas ou esteiras, aciona uma caçamba, usada para cavar e remover o sal do 

cristalizador. 

“De semana em semana, eles vai revezando as pessoas que trabalham lá. Também tem pá 

mecânica lá, uma 988, uma pá mecânica bem maior...” (02 – FASS - MF2E3MO) 

Cf. colheita; colhedeira.

NL: Termo complexo formado por nome + adjetivo. 

- Engenharia mecânica; TDAE; fabricação. 

PAPO   S.m    

“O iodo serve pra proteger as pessoas, pra não dar a doença do papo, o bócio.” (03 – NML - 

MF2E2MO). 

Ver Bócio.

Cf. iodo; adição de iodo; tireóide.
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NL: Deverbal de papar.

- Endocrinologia; TDAE; beneficiamento/utilização e consumo.

PARQUE SALINEIRO 1  S.m.   

Var. Setor Salineiro. 

Ramo de atividade relativo à produção e comercialização do sal. 

“No ano de 1985 uma grande enchente se abateu sobre a região, ocasionando prejuízo em 

todos os setores. O parque salineiro foi, mais uma vez, arrasado e as safras dizimadas.” 

(SOUTO: 2005, p. 78). 

NL: Termo complexo formado de nome + adjetivo. 

- Salicultura; TND; fabricação/ beneficiamento/comercialização.

PARQUE SALINEIRO  2   S.m.  

Área onde estão localizadas as salinas e as indústrias de moagem e refino do sal. 

“O parque salineiro do Estado, situado no litoral setentrional, é responsável por 95% da 

produção brasileira de sal marinho.” (SILVA, 2001, p. 86). 

NL: Termo complexo formado de nome + adjetivo. 

- Salicultura; TND; fabricação/beneficiamento/comercialização.

PÁTIO  S.m.  

“O uso de tratores e outras máquinas no empilhamento e desempilhamento do sal causam 

fragmentação, com conseqüente mudança na forma de parte dos grãos, além de importante 

efeito de compactação e redução da porosidade. Como tudo isto favorece o processo, é no 

piso do pátio de estocagem que se verifica o efeito mais severo de empedramento.” 

(CÂMARA: 1999, p. 70). 

Ver aterro.

NL: Da mesma origem incerta que o espanhol patio.

- Salicultura; TDAD; fabricação.

PATROL  S.f.   
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“Patrol e motoniveladora porque ela é tipo uma moto, ela nivela a área, é mais usado em  

terraplanagem, pra fazer estrada, certo que lá a gente usa no sal pra escarificar e fazer leirão, e 

pra ter condição das colhedeiras colher.” (02 – FASS - MF2E3MO). 

Ver motoniveladora.

NL: Empréstimo lingüístico do inglês, que significa patrulha. 

- Engenharia mecânica; TDAE; fabricação.

PEGADOR DE ÁGUA   S.m.  

Ver Comporteiro.

“No caso, eles chamados de pegadores de água. Quando a salina é pequena, o pegador de 

água é o homem que vai pegar água que vai ligar o motor a explosão ou vai ligar o motor 

elétrico que não tem automação. É o captador de água que vai ligar a bomba pra água entrar 

na salina.” (01 – RNXC - MF3E3MO).

NL: Termo complexo formado de nome + sintagma preposicionado. 

- Salicultura; TND; fabricação.

PENEIRA  S.f.   

Máquina de peneirar o sal. 

“A peneira que faz isso, peneira, o peneirado seca e vai pra linha de produção. E o que não 

entrar na linha de produção, volta e tem um segundo moinho pra moer de novo, fica nesse 

processo.” (11 – MAS – MF3E2MO). 

Cf. secador; rosca.

NL: Do latim vulgar panaria, de pane (pão). 

- Engenharia Mecânica; TDAD; beneficiamento.

PENEIRAMENTO  S.m.   

Operação de seleção dos grãos de sal de acordo com a granulometria exigida. 

“Sal grosso é submetido a uma operação de peneiramento, apresentando composição 

química similar à do sal grosso ...” (SILVA: 2001, p. 106). 

Cf. peneira; peneirar; sal refinado; sal granulado. 

NL: De peneirar + -mento.
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- Salicultura; TDAC; beneficiamento.

PENEIRAR  V.    

Fazer passar pela peneira. 

“O sal é queimado mesmo no leito, que é o secador que a gente chama. Aí de lá mesmo vai 

pra peneirar. O sal vai moído e torrado e a peneira é quem vai selecionar o sal refinado e o 

retorno, e volta de novo pra fazer o mesmo processo de moagem.” (11 – MAS – MF3E2MO). 

Cf. peneira; peneiramento; moagem 1.

NL: De peneira + -ar.

- Salicultura; TDAC; beneficiamento.

PERNEIRA  S.f.    

Peça feita de perna de uma velha calça, segurada em baixo do joelho por um elástico 

destinada a proteger as pernas, evitando que o sal entre nas botas. 

“Ninguém usa calças compridas, mas, entre os homens que trabalham unicamente no 

carregamento e por conseguinte não precisam entrar na água, vi alguns usar sapatos e meias. 

Nesse caso, eles põem perneiras, para evitar que o sal entre nos sapatos. (THIEBLOT: 1979, 

p. 95). 

Nota: De perna + -eira.  

- Segurança do Trabalho; TDAC; beneficiamento.

PESADOR  S.m.  

“E os dois pesadores ficam colocando em cima da esteira de costurar saco que aí já tem um 

costurador na esteira transportadora, sentado.” (08 – PDB – MF3E2MO). 

Ver Balanceiro.

Cf. abridor de saco; boqueiro; costurador; arrumador. 

NL: De pesar + -dor. Este termo foi registrado a partir do corpus falado. 

- Salicultura; TDAC; beneficiamento.

PILHA  S.f.   
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Var. Serrote; pirâmide; ruma.

Porção de sal em forma de pequenos ou grandes montes. 

“Depois de empilhado por algum tempo, a drenagem se completa e também por efeito de 

secagem, o sal atinge a umidade apropriada para venda. E então retirado da pilha e transferido 

para os equipamentos de transporte que o conduzirá para o embarque em caminhões, trens, 

barcaças ou navios.” (CÂMARA: 1999, p. 70). 

Cf. empilhamento. 

NL: Deverbal de pilhar.

- Salicultura; TDAC; Fabricação.

PIRACA   S.f. 

Lamparina usada antigamente pelos salineiros, nas salinas tradicionais. 

“Eu tenho um desejo de fazer um pesqueno museu lá na salina com essas ferramentas do que 

eram do passado. Por exemplo, a piraca é uma espécie de laparina. Eu tenho uma lá pra 

mostrar pra você.” (12 - GCR – MF3E3MO). 

Cf. Salina tradicional.

Nota: Termo de origem obscura. 

- Salicultura; TND; fabricação. 

PIRÂMIDE   S.f.    

“Os caixões foram utilizados até os anos Trinta, no tempo das alavancas. Eram feito de pinho 

e os trabalhadores enchiam de  sal  usando para  isso  uma  pá,  inicialmente  de madeira 

retirada do mangue e em seguida de ferro. Depois de cheios eles eram levantados, colocados 

ao ombro e lavados para o aterro onde  o sal era lançado na pirâmide.” (ANDRADE: 1995, p. 

47). 

Ver Pilha.

NL: Do egípcio pi-mar, pelo grego pyramís, ídos e pelo latim pyramide. 

- Arqueologia; TDAC; fabricação.

PORTO ILHA   S.m.    
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“Areia Branca aparenta um pouco mais de movimento que Grossos, em parte devido ao porto 

de pescadores. Porém, essa cidadezinha perdeu muito com a construção do Porto Ilha em alto 

mar, em 1974, e para onde se dirigem hoje todas as barcaças carregadas de sal.” (THIEBLOT: 

1979, p. 80). 

Ver Porto-Ilha.

NL: Termo complexo formado de nome + nome. 

- Salicultura; TND; comercialização.

PORTO-ILHA  S.m.     

Var. Porto Ilha; Ilha-Porto; Termisa; Terminal Salineiro.

Ilha artificial localizada em alto mar, de formato retangular, medindo 92m de largura e 166m 

de comprimento, construída de areia e aço, com uma área de estocagem de aproximadamente 

100.000 toneladas, onde é armazenado o sal grosso a granel vindo das salinas  e transportados 

para diversos portos do Brasil e do mundo.  

“Em 1978, com o realinhamento das indústrias do setor e com o funcionamento do porto-ilha

de Areia Branca, a exportação de sal tornava-se uma rotina. Nesse mesmo ano, o governo 

criou a RIOMAC, empresa sob forma de sociedade mista, para industrializar o uso das águas-

mães das salinas.” (SOUTO: 2005, p. 78). 

NL: Termo composto por justaposição.  

NE: O transporte do sal da costa para o Porto Ilha é feito em barcaças com capacidade de 500 

toneladas de sal, havendo duas para Areia Branca e quatro para Macau. A construção deste 

porto-ilha barateou em cerca de 30% o preço do transporte do sal. 

- Salicultura; TND; comercialização.

POPEIRO  S.m.     

Var. Mestre.

Nome dado antigamente ao homem de trás que carregava no ombro os balaios de sal para as 

barcaças. 

“Um pau ... era fixado ao balaio com uma corda e dois homens o carregavam no ombro; o da 

frente era o proeiro, o de trás o popeiro ou mestre. O da frente penava mais. Corriam até subir 

no pranchão que dava acesso à barcaça.” (THIEBLOT: 1979, p. 81). 

Cf. balaio; proeiro; barcaça.
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NL: Termo criado de popa (ô) + -eiro e registrado a partir do corpus escrito. 

- Marinha; TDAD; fabricação. 

POTASSA   S.f.     

Var. Hidróxido de potássio; potassa cáustica.

Nome comum de vários derivados potássicos.  

“As rochas primitivas cristalinas contém sais minerais onde o sódio e a potassa entram como 

composto.” (ROMANO: 1990, p. 35) 

Cf. Cloreto de potássio.

NL: Do alemão Pottasche (cinza de panela).

- Química; TDAE; fabricação/beneficiamento. 

POTASSA CÁUSTICA  S.f.  

“A Unidade do Pólo tem a capacidade de produção de 70 mil toneladas/ano de soda, podendo 

produzir, alternativamente, potassa cáustica, de modo a se obter 60 mil toneladas/ano de 

cloro.” (SOUTO: 2005, p. 88). 

Ver Potassa.

NL: Termo complexo formado de nome + adjetivo. 

- Química; TDAE; fabricação/beneficiamento.

POTÁSSIO   S.m.   

Elemento químico de número atômico 19, pertencente aos metais alcalinos, branco-prateado, 

pouco denso e muito macio. 

“O problema da diversificação da produção também teve grande importância, de vez que a 

região salineira não podia se limitar a produzir apenas cloreto de sódio e desprezar outros 

produtos, como potássio, magnésio, etc., que retornariam ao estuário e ao mar com as águas-

mães.” (ANDRADE: 1995, p. 63). 

Cf. Cloreto de potássio; sal light

NL: Do latim científico potassium.  

NE: O símbolo do potássio é K. 

- Química; TDAE; fabricação/beneficiamento. 
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PRECIPITAÇÃO S.f.  

Reação química da qual uma substância é separada de outras e depositada no fundo do 

recipiente, em forma de sedimento. 

“À medida que a concentração de sais na água do mar vai aumentando, por efeito da 

evaporação, vai dando lugar a depósitos sucessivos, precipitando-se primeiro os sais menos 

solúveis. Ocorre que, ao ter início a precipitação do cloreto de sódio, ainda não foi 

completada a deposição de sulfato de cálcio.” (CAMARA: 1999, p. 18). 

Cf.: decantação.

NL: Do latim praecipitatione (queda, caída, descida rápida).

- Química; TDAE; fabricação. 

PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA    S.f.  

Chuva que, nos cristalizadores, impede a fabricação do sal, mas que, no aterro, melhora a 

qualidade do sal empilhado, diminuindo assim os teores de cálcio e magnésio. 

“Condições climáticas favoráveis são evidenciadas por alto índice de insolação, baixo grau de 

umidade relativa do ar e boa ventilação, para que se tenha grande altura de evaporação e, 

finalmente, baixo índice de precipitação pluviométrica.” (CAMARA: 1999, p. 17). 

Cf. Precipitação; evaporação solar; aterro.

NL: Termo complexo formado de nome + adjetivo.  

NE: Na região pesquisa, o período de inverno acontece entre os meses de março a maio, na 

quantidade que vai de 500 a 600 ml por ano.  

- Física; TND; fabricação.

PRECIPITADO    Adj.    

Var. depositado. 

Sólido que se forma e se deposita no seio de uma solução líquida. 

“Juntamente com o Cloreto de Potássio precipitam Cloreto de Sódio e Sulfato de Magnésio, 

razão pela qual o precipitado deve ser submetido a tratamento posterior.” (ROMANO: 1990, 

p. 55).  

NL: Particípio de precipitar. 

- Química; TDAE; fabricação. 
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PRECIPITAR   V.  

Var. depositar; coalhar 1.

Separar uma substância de uma outra, acumulando-se no fundo do recipiente. 

“Nas salinas que têm os cristalizadores divididos em duas espécies de reservatórios - por 

desnivelamento - atribui-se até certo ponto, a diferença do volume dos cristais de sal marinho 

formados nuns e noutros destes reservatórios, à presença dos sais de magnésio tomados, pela 

concentração da água, mais abundantes nos meios de baixo nível que nos de nível superior. 

Este sal estranho obriga a precipitar prontamente o sal marinho, porque lhe diminui a 

solubilidade, depositando-se, por este motivo, o cloreto de sódio  em pequeníssimos cristais.” 

(ROMANO: 1999, p. 127). 

Cf.: decantar. 

NL: Do latim praecipitare.

- Química; TDAE; fabricação.

PROEIRO   S.m.     

Nome dado antigamente ao homem da frente que carregava os balaios no ombro de sal para as 

barcaças. 

“Um pau ... era fixado ao balaio com uma corda e dois homens o carregavam no ombro; o da 

frente era o proeiro, o de trás o popeiro ou mestre. O da frente penava mais. Corriam até subir 

no pranchão que dava acesso à barcaça.” (THIEBLOT: 1979, p. 81). 

Cf. balaio; popeiro; barcaça. 

NL: Termo derivado de proa + -eiro e registrado a partir do corpus escrito. 

- Marinha; TDAD; fabricação.

PROTETOR AURICULAR   S.m. 

Var. Protetor de ouvido. 

Aparelho geralmente feito de um material esponjoso, em formato cilíndrico, usado no canal 

auditivo externo, para proteger o ouvido de quem trabalha nas moagens e refinarias que lidam 

com máquinas barulhentas por longos períodos de tempo.  

“Na nossa área, a gente usa calça, camisas manga compridas, capacete, óculos, protetor 

auricular e a gente usa também protetor solar que a firma também dá.” (01 – RNXC - 

MF3E3MO).   
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Cf. Perneira; arrumador; balanceiro; abridor de saco.

NL: Termo complexo formado de nome+ adjetivo.  

NE: Geralmente, um par de protetores é conectado com uma cordinha, de forma a impedir 

que um deles se perca.  

- Segurança do Trabalho; TND; beneficiamento. 

PROTETOR DE OUVIDO  S.m.  

“A gente veste bermuda dessas daqui ..., perneiras para proteger os pés, pra o sal não cair 

dentro dos pés, não cortar os pés e toca, óculos e protetor de ouvido.”( 03 – NML - 

MF2E1MO). 

Ver Protetor auricular. 

NL: Termo complexo formado de nome+ sintagma preposicionado. 

- Segurança do Trabalho; TND; beneficiamento. 

PURIFICADOR   S.m. 

“A água proveniente do purificador, após borrifar o sal, é retirada na parte inferior do 

Lavador, passando por uma grelha que evita perdas de sal fino e se escoa para canal de 

evacuação.” (ROMANO: 1990, p. 144). 

Ver Chuveiro.

NL: De purificar + -dor.

- Medicina; TDAC; fabricação. 

PUXADOR  S.m.  

“Porque cada um tem suas tarefas. Tem o abridor de saco que bota na boca do moinho e tem o 

puxador que fica na boca do moinho e bota na balança.” (03 – NML - MF2E2MO). 

Ver Boqueiro. 

Cf. abridor de saco; balanceiro; costurador; arrumador.

NL: De puxar + -dor. Este termo foi registrado a partir do corpus falado. 

- Salicultura; TDAC; beneficiamento.
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QUEIMADOR DE GÁS    S.m.    

Aparelho que aquece a fornalha do secador de leito fluidizado. 

“O queimador de gás é onde queima, é uma fornalha, e o leito é quem recebe a temperatura 

pra chegar lá.” (11 – MAS – MF3E2MO). 

Cf. secador; leito fluidizado.

NL: De queimar + -dor. 

- Engenharia Mecânica; TND; beneficiamento.

QUIBRÁS   S.f.     

“A caçamba, chamada  "quibrás",  anda ao   lado  da  colhedeira, puxada por outro trator. 

Quando a quibrás está cheia, ela segue  para o lavadouro, enquanto outra toma o  seu lugar.” 

(THIEBLOT: 1979, p. 92). 

Ver. Caçamba.

NL: Variação de kbraz.

- Engenharia Mecânica; TND; fabricação/beneficiamento.

QUÍMICO   S.m.   

Em indústria salineira, profissional responsável pelo controle de qualidade do sal produzido, 

em todas as suas fases. 

“Relação de uma água nova com ph conhecido e seu grau de concentração: Apoiando-se 

sobre esses dados, o químico procurou a melhor maneira de evitar a perda do sal contido nas 

águas mães ou usadas (acima de 29° Bé), procurando acelerar sua precipitação.” (ROMANO: 

1990, p. 72). 

Cf. laboratorista; adição de aditivos; adição de iodo.

NL: Do árabe (al)kimia, (alquimia), + -ico. 
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- Química; TDAE; Fabricação/Beneficiamento.
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RANCHO   S.m.   

Nas salinas tradicionais, local coberto de telhas, às vezes feito de troncos de carnaúbas, onde 

os salineiros dormem.  

“Ao lado dos cristalizadores fica o chamado aterros, um muro de proteção muito largo que 

permite até o tráfego de automóveis, onde o sal retirado dos cristalizadores é colocado, 

formando pirâmides; aí também se localizam o porto de embarque, os escritórios da empresa, 

o rancho que abriga os trabalhadores durante a safra e a cozinha.” (THIEBLOT: 1979, p. 46). 

NL: Do espanhol rancho. 

- Salicultura; TDAE; fabricação.

REFINAÇÃO   S.f.    

Var. Refino; refinamento.

Processo de beneficiamento do sal que consiste na trituração do sal grosso, purificação, 

secagem, peneiramento, adição de aditivos e acondicionamento do sal. 

“Geralmente o sal bruto contém 70 miligramas de iodo por quilo. Na refinação essa dose 

deverá ser mantida, por adição.” (ROMANO: 1990, p. 45). 

Cf. sal refinado; refinar; refinaria; refinador.

NL: De refinar + -ção.  

NE: O processo de refinação compreende as seguintes etapas: dissolução do sal cru, 

purificação mecânica da salmoura, pré-aquecimento de desgaseificação da salmoura, 

evaporação num vácuo de três estágios, separação do sal da água-mãe, secagem e 

resfriamento do sal, tratamento final, estocagem e embalagem.  

- Salicultura; TDAC; beneficiamento. 

   r
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REFINADOR  1  S.m.   

Proprietário de refinaria de sal. 

“Dos 45 moageiros e refinadores existentes no Estado, 20 são filiados ao SIMORSAL.” 

(SOUTO: 2005, p.73).  

Cf. Refinaria; refinação; sal refinado.

NL: De refinar + -dor.

- Salicultura; TDAD; beneficiamento.

REFINADOR  2  Adj.  

Relativo a que refina. 

“A ABERSAL ... tem como objetivos promover o aprimoramento técnico e científico das 

indústrias extrativa e refinadora de sal; amparar e defender seus legítimos interesses, tal 

como categoria económica, bem como prestar assistência às empresas; estudar e deliberar 

sobre a economia e tecnologia de produção e refinação salineira e dos mercados; assistir os 

poderes públicos.” (SOUTO: 2005, p. 73). 

Cf. sal refinado; refinaria; refinação.

NL: De refinar + -dor.

- Salicultura; TDAE; beneficiamento.

REFINAMENTO  S.m.     

“Como a fábrica funcionará com alimentação direta de salmoura ou sal bruto dissolvido nos 

evaporadores, devido ao período de chuvas, o qual não permite a evaporação da água nos 

estágios primários abertos, a alimentação para o refinamento se fará de dois modos.” 

(ROMANO: 1990, p.101).  

Ver refinação.   

NL: De refinar + -mento. 

- Salicultura; TDAE; beneficiamento.

REFINAR   V.    

Fazer passar o sal por série de operações que lhe retiram as impurezas, os excessos e o torna 

mais fino. 
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“... a questão de refinar esse produto, de refinar o sal. Esse sal refinado é um sal bem 

fininho, seco, praticamente ele tem umidade zero, é tirado toda umidade dele.” ((13 – JEMS – 

MF2E3MO). 

Cf. sal refinado; refinaria; refinação; refinador.

NL: De re- + fino+ -ar. 

- Salicultura; TDAE; beneficiamento.

REFINARIA  S.f.   

Lugar no qual se refina o sal grosso.  

“Conforme as normas acima especificadas, o sal produzido por um a refinaria moderna, seria 

classificado como Refinado Especial e quando iododado, preenche as especificações do sal de 

mesa.” (ROMANO: 1990, p. 97). 

Cf. Refinador; refinação.

NL: De refinar + -aria.

- Salicultura; TDAE; beneficiamento.

REFINO  S.m.     

“No período chuvoso, as empresas de sal aproveitam para fazer a limpeza dos cristalizadores 

e o reparo dos paredões; mas o trabalho não pára, porque é neste período que é feita a 

moagem, o refino, o ensacamento e até o embarque do sal em pequenas e médias 

embarcações.” (ANDRADE: 1995, p. 46). 

Ver refinação.

NL: Deverbal de refinar. 

- Salicultura; TDAE; beneficiamento.

REMOÇÃO DE IMPUREZAS   S.f.   

Ação de retirar as impurezas do sal através da lavagem. 

“No caso de sal fino, geralmente produzido junto às paredes dos cristalizadores, devido às 

impurezas oriundas delas e incorporadas aos cristais, ou às condições da salmoura com muita 

espuma, nesses locais, o que propicia formação defeituosa dos cristais, com oclusão de 
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salmoura e/ou de materiais insolúveis, a remoção das impurezas, na lavagem, torna-se mais 

difícil e esta, portanto, menos eficiente.” (CÂMARA: 1999, p. 54). 

Cf. lavagem.

NL: Termo complexo formado de nome + sintagma preposicionado. 

- Salicultura; TND; beneficiamento.

ROSCA   S.f.    

Peça metálica em forma de espiral de parafuso que transporta o sal de uma máquina para 

outra. 

“A caçamba traz o sal grosso e despeja naquele buraco ali, aí a rosca, que se chama de 

estopim, leva pra dentro do moinho. O moinho moí o sal, a rosca vai levando e cai justamente 

no saco onde fica o abridor.” (03 – NML - MF2E1MO).   

Cf. elevador; secador; peneira retangular.

Nota: De origem incerta. 

- Engenharia; TDAC; beneficiamento.

RUMA  S.f.      

“Quando está tudo quebrado, admite-se de novo um pouco de água do lavador para lavar o sal 

e, à medida que o sal está limpo, os salineiros juntam o sal com a pá e formam as rumas, aí 

mesmo, dentro do balde.” (THIEBLOT: 1979, p. 86). 

Ver pilha

Cf. cristalizador; colheita manual. 

NL: Variante do árabe rima (rizma) que significa pacote, embrulho. 

- Salicultura; TDAC; fabricação. 

sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 

SACOLÃO   S.m.   

   s
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“A empilhadeira leva o sacolão lá pra fora. A máquina leva e coloca em cima da carreta. Ali 

faz aqueles giros todos, ali vai pesar quantas toneladas dá, se tiver 40 leva, se tiver 45 leva, e 

dali vai pra fábrica de rações.” (03 – NML - MF2E2MO). 

Ver big bag.

NL: De sacola+-ão. 

- Salicultura; TDAD; beneficiamento.

SAL   S.m.  

Var.: cloreto de sódio; sal comum.

Designação usual do cloreto de sódio. 

“O sal é um dos produtos minerais mais utilizados pelo homem desde a mais remota 

antiguidade, graças às suas múltiplas utilizações, e cuja produção a cada dia se torna mais 

importante” (ANDRADE: 1995, p. 11). 

Cf.: sal de cozinha; sal de mesa.

NL: Do latim sale. 

- Química/Salicultura; TDAE; fabricação/beneficiamento/Comercialização/Utilização e 

consumo. 

SAL ADITIVADO   S.m.   

Sal ao qual se acrescenta aditivos.  

“...a pasta úmida de sal obtida é enviada para a centrífuga até um nível de umidade de 3%. 

Atingida esta condição, o sal é secado normalmente em sistema de câmara fluída, temos assim 

o sal peneirado e o sal aditivado conforme seu destino.” (SILVA: 2001, p. 104). 

Cf. Sal iodado; adição de aditivos; adição de iodo.

NL: Termo complexo formado de nome + adjetivo.

- Salicultura; TND; beneficiamento.

SAL A GRANEL   S.m.     

Sal grosso transportado, em grande quantidade, sem embalagem ou acondicionamento.  

“Vimos, faz pouco, que o carregamento dos navios salineiros apresentou sempre um problema 

seríssimo, devido aos bancos de areia que não deixavam os navios atracar nem em Areia 
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Branca, nem em Macau. Por isso, em 1974, foi concluída a construção de um terminal 

salineiro, verdadeira ilha artificial de 10.000 m2, implantada a 22 km da costa, para receber 

tanto as barcaças de Areia Branca como de Macau, e capaz de embarcar 1.500 toneladas de 

sal a granel por hora.” (THIEBLOT: 1979, p. 83). 

Cf. sal grosso.

NL: Termo complexo formado de nome + locução adjetiva. 

NE: O sal grosso a granel é geralmente comercializado através do transporte marítimo, mas 

também pode ser comercializado em embalagens de 25 kg, 50 kg ou em big bags.  

- Salicultura; TND; Fabricação/Beneficiamento.

SAL COMUM   S.m.   

“De acordo com as normas P-EB-238 — (Estágio Experimental) da ABNT — Associação 

Brasileira de Normas Técnicas — o sal comum é basicamente, cloreto de sódio cristalizado, 

extraído de fontes naturais.” (ROMANO: 1990, p. 95). 

Ver Sal.

Cf. cloreto de sódio.

NL: Termo complexo formado de nome + adjetivo. 

- Salicultura; TND; fabricação/beneficiamento/Comercialização/Utilização e consumo.

SAL CURADO   S.m.  

Sal marinho que passa pelo processo de cura e fica totalmente desidratado. 

“Lembramos, outrossim, que a importação pretendida demandaria nunca menos de 69 dias 

para se consumar e, desta forma, quando o produto estrangeiro chegasse ao País, já a situação 

dos estoques de sal curado estaria sensivelmente modificada.” (SOUTO: 2005, p. 70). 

NL: Termo complexo formado de nome + adjetivo.

- Salicultura; TDAC; fabricação.

SAL DE COZINHA  S.m.   

Var. sal de mesa;  sal para consumo humano.

Sal cristalizado composto de 99% de cloreto de sódio (NaCl), com os aditivos iodeto de 

potássio (KIO3) e ferrocianeto de sódio. 
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“No setor alimentar, devido aos novos paradigmas de saudabilidade e hábitos alimentares que 

vem buscando otimizar a saúde e qualidade de vida, tanto na indústria alimentar, quanto no 

consumo direto do sal de cozinha, há uma tendência clara de redução do uso do sal.” 

(SILVA: 201, p. 151). 

Cf.: cloreto de sódio; sal iodado; sal aditivado.

NL: Termo complexo formado de nome + sintagma preposicionado. 

- Salicultura; TDAE; beneficiamento/Comercialização/Utilização e Consumo.

SAL DE GLAUBER   S.m.    

“Se continuarmos a evaporação elimina-se um sal misto com 60% de NaCl e 40% de Mg SO4 

destinado à fabricação do Sal de Glauber.” (ROMANO: 1990, p. 48). 

Ver Sulfato de sódio.

NL: Termo complexo formado de nome + sintagma preposicionado.  

NE: Empréstimo lingüístico do nome Glauber. Este sal é chamado de Sal de Glauber, em 

homenagem a Johann Glauber, e tem efeitos laxativos. 

- Química; TDAE; fabricação/Comercialização/Utilização e Consumo. 

SAL DE MESA   S.m.   

“A comercialização do sal desta forma está na faixa de 525.000 toneladas/ano, dos quais cerca 

de 409.000/t/ano são distribuídas pelos armazéns e supermercados para o consumidor final 

como sal de mesa e para preparação dos alimentos e, cerca de 116.000 toneladas são 

destinadas ao mercado institucional e pulverizadas entre seus inúmeros e variados sistemas de 

alimentação.” (SILVA: 2001, p. 109). 

Ver Sal de cozinha.

NL: Termo complexo formado de nome + sintagma preposicionado. 

- Salicultura; TND; beneficiamento/Comercialização/Utilização e consumo.

SAL GEMA   S.m.   

“A exploração das minas de sal gema pode ser feita como se tratasse de um mineral comum, 

isto é, por uma rede de poços e galerias,ou atacando o depósito salino, situado a uma certa 

profundidade da superfície terrestre, por meio de sondas verticais, pelas quais se introduz 
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água doce e seguidamente se extrai a solução salina com o auxílio de bombas especiais e pelo 

processo de emulsão.” (ROMANO: 1990, p. 53). 

Ver sal-gema. 

NL: Termo complexo formado de nome + nome.  

- Mineralogia/Química; TND; fabricação.

SAL GRANULADO   S.m.   

Sal refinado de granulometria superior, que não é selecionado nos processos de refino e, 

portanto, trata-se de subproduto de sal refinado, podendo ser embalado e comercializado para 

diversos fins, inclusive alimentar (churrasco), pois atende às exigências legais para consumo 

humano. 

Cf. Sal refinado; granulometria. 

NL: Termo complexo formado de nome + adjetivo.

- Salicultura; TND; beneficiamento/comercialização/Utilização e consumo.

SAL GROSSO   S.m.     

Sal obtido após o processo de cura e que não é moído nem refinado. 

“O sulfato de magnésio, ao contrário, aumenta com a graduação da água, de sorte que é quase 

duplo no sal fino colhido nas soleiras dos cristalizadores, em relação ao sal precipitado aos 27 

graus, o qual apresenta também o brometo de sódio que não aparece no sal grosso.” 

(ROMANO: 1990, p. 127). 

Cf. Sal refinado; granulometria. 

NL: Termo complexo formado de nome + adjetivo.  

NE: As propriedades físicas e químicas do sal grosso podem variar de acordo com o tempo 

em que foi submetido às condições climáticas. Este tipo de sal é utilizado e consumido 

principalmente como matéria-prima da indústria química, de refinarias, na produção de soda 

cáustica, cloro, papel e celulose, barrilha, como também na indústria metalúrgica e na 

prospecção de petróleo.  

- Salicultura; TDAE; beneficiamento/ comercialização/utilização e consumo.

SAL IODADO   S.m.   
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Var. Sal iodatado.

Sal de cozinha com iodato de potássio.   

“O decréscimo no consumo de sal pela população tem explicação nas constantes notícias que 

alertam para os perigos do consumo de sal em excesso, principalmente a possibilidade de 

problemas cardiovasculares. Por outro lado, a conscientização quanto ao uso correto do sal 

poderia esclarecer que se trata de um produto vital à saúde humana. A deficiência de iodo no 

organismo, por exemplo, é combatida com o sal iodado.” ( SOUTO: 2005, p. 32). 

Cf.:  iodação; adição de iodo; sal de cozinha; sal refinado; iodato de potássio.

NL: Termo complexo formado de nome + adjetivo.  

NE: O teor de iodo deve ser igual ou superior a 20 miligramas até o limite máximo de 60 

miligramas de iodo por quilograma do produto. Essa é uma determinação da Resolução RDC 

nº 32, de 25 de fevereiro de 2003, que considerou a necessidade de erradicar os efeitos 

nocivos à saúde causados pela deficiência do iodo no corpo humano. Com relação à 

embalagem, quando o sal tiver sido adicionado iodo, deverá constar no rótulo a expressão 

"iodado" como é obrigatória a declaração dos anti-umectantes adicionados, em se tratando de 

sal de mesa. 

- Química/Salicultura; TDAE; beneficiamento/Comercialização/ Utilização e Consumo.

SAL IODATADO   S.m.  

“O mesmo sal poderá receber uma adição de 0,025% de iodeto de potássio e depois vendido 

como sal iodatado.” (ROMANO: 1990, p. 45). 

Ver Sal iodado.  

NL: Termo complexo formado de nome + adjetivo.

- Químico/Salicultura; TND; beneficiamento/Comercialização/ Utilização e Consumo. 

SAL LIGHT    S.m.  

Tipo de sal no qual parte do sódio é substituído por potássio, composto assim de 50% de 

cloreto de sódio e 50% de cloreto de potássio, que também é um sal.  

“Algumas empresas já estão buscando, se bem que ainda muito timidamente, novos itens de 

venda, como o sal light. (SLVA: 2001, p. 112).  

Cf.: sal; sal de cozinha; sal iodado; cloreto de sódio; cloreto de potássio, potássio.

NL: Termo complexo formado de nome +  adjetivo (empréstimo lingüístico do inglês).  
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NE: Por ser diurético, este tipo de sal pode ser consumido por hipertensos devido à sua 

redução de sódio. Mas, ao contrário do que o nome sugere, o sal light não é indicado para 

quem precisa perder peso.   

- Química/Salicultura; TND; Beneficiamento/Comercialização/Utilização e consumo.

SAL MARINHO   S.m.   

Tipo de sal obtido de regiões litorâneas ensolaradas, através da evaporação da água salgada de 

lagoas e do mar, composto de mais de 99% de cloreto de sódio e usado como ingrediente na 

cozinha, entre outros. 

“O parque salineiro do Estado, situado no litoral setentrional, é responsável por 95% da 

produção brasileira de sal marinho.” (SILVA: 2001, p. 85). 

Cf.: sal-gema; evaporação solar; água do mar.

NL: Termo complexo formado de nome +  adjetivo. 

- Salicultura; TND; fabricação.

SAL MOÍDO   S.m.   

Sal grosso beneficiado através de moinho, apresentando composição química e granulometria 

de acordo com as exigências do cliente, atendendo às normais e leis vigentes no país, para o 

consumo humano e outros fins. 

“Para a obtenção do sal moído, o sal grosso é submetido à ação mecânica de moagem e 

recebe aditivos que atuam como antiumectantes. Quando destinado ao consumo humano ou 

animal, ele recebe ainda o micronutriente iodato de potássio (KIO3).” (ROMANO: 1990, p. 

55). 

Cf. Sal grosso; Sal refinado; Sal de mesa.

NL: Termo complexo formado de nome + adjetivo.  

NE: Quanto à sua aplicação, o sal moído é utilizado na indústria alimentícia para a salga e 

conservação dos alimentos e na alimentação do gado.

- Salicultura; TND; beneficiamento.

SAL PARA CONSUMO HUMANO   S.m.   
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“O fluxograma do processo de produção deve ser ordenado, unidirecional, evitando 

contaminação cruzada. Deve ser elaborado, sob aprovação da direção da empresa, a descrição 

da tecnologia de fabricação na forma de uma matriz ou árvore de atividades inerentes ao 

beneficiamento de sal para consumo humano.” (ANVISA, 2002). 

Ver Sal de cozinha.

NL: Termo complexo formado de nome + sintagma preposicionado. 

- Salicultura; TND; beneficiamento/Comercialização/ Utilização e Consumo.

SAL PARA DEGELO   S.m.   

Sal destinado a descongelar a neve de ruas e estradas. 

“A indústria química é um cliente, a indústria alimentícia também, a indústria têxtil, a 

agropecuária, a indústria de curtumes, e outros. E outros também porque nós também 

exportamos sal para degelo, exportamos sal para Nigéria, exportamos sal para os Estados 

Unidos.” (01 – RNXC - MF3E3MO). 

Cf. Sal; sal para consumo humano; sal pra gado.

NL: Termo complexo formado por nome + sintagma preposicionado. 

- Salicultura; TND; Beneficiamento/Comercialização/Utilização e consumo. 

SAL PARA GADO   S.m.   

Sal moído destinado ao consumo do gado. 

“A gente trabalha com sal para gado, o iodado devido ter muitos vendedores, eles mudam de 

sacaria. Tem vários nomes tem o sal boiadeiro, o sal nevado, o sal navio, o sal luzente, o sal 

ema.” (03 – NML - MF2E1MO). 

Cf. Sal moído; sal refinado; sal pra consumo humano.

NL: Termo complexo formado de nome+ sintagma preposicionado. 

- Salicultura; TND; Beneficiamento/Comercialização/Utilização e consumo. 

SAL PENEIRADO   S.m.   

Sal grosso submetido a uma operação de peneiramento, apresentando composição química 

similar à do sal grosso, porém a sua composição granulométrica depende das exigências do 

seu uso/cliente. 
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Cf. sal grosso; granulometria.

NL: Termo complexo formado de nome + adjetivo.

- Salicultura; TND; beneficiamento/comercialização/Utilização e Consumo.

SAL REFINADO     S.m.   

Sal produzido nas refinarias, através de tratamento físico e/ou químico do sal grosso, 

atendendo as normas e leis vigentes no país sobre o consumo humano, animal e outros fins, 

como os industriais.   

“O sal refinado confunde-se na linguagem popular com aquele utilizado no uso domestico. 

Seu uso, porém, não fica restrito apenas ao consumo caseiro. É utilizado na preservação de 

alimentos (carne e peixe), na produção de alimentos enlatados e conservas, além de qualquer 

outra utilidade que exija uma pureza superior a 99,5% de NaCl.” (ROMANO: 1990, p. 98). 

Cf. Sal refinado extra; sal iodado; sal de cozinha; sal grosso.

NL: Termo complexo formado de nome + adjetivo.  

NE: Para a obtenção do sal refinado, o sal grosso é submetido a uma segunda lavagem e 

depois às etapas de moagem, centrifugação, secagem a alta temperatura e seleção por 

peneiramento. Quando destinado ao consumo humano, recebe a adição de iodato de potássio 

(KIO3). Neste caso, as salinas devem seguir as normas de Boas Práticas de Fabricação (BPF), 

da Vigilância Sanitária. 

- Salicultura; TND; beneficiamento/comercialização/ Utilização e Consumo.

SALGEMA   S.m.     

“A exploração do sal-gema existente no Nordeste vem sendo feita por grandes empresas 

industriais que o retiram do subsolo, a grandes profundidades.” (ANDRADE: 1995, p. 12).  

Ver sal-gema.

NL: Termo composto por justaposição sem hífen.

- Mineralogia; TND; fabricação.

SAL-GEMA   S.m.  

Var. salgema; sal gema; halita.

Tipo de sal obtido de rochas extraídas de minas subterrâneas. 
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“A variação da demanda depende em primeiro lugar da indústria química de soda cáustica e 

cloro, mas com grandes variações das necessidades para uso nas vias públicas no inverno para 

amenizar a rigorosidade do clima. Para a indústria química, em referência à utilização de sal-

gema ou sal marinho, não faz diferença, com poucas exceções.” (SILVA: 2001, p. 101). 

Cf.: sal marinho.

NL: Termo composto por justaposição com hífen.  

NE: Do ponto de vista químico, entretanto, esses tipos de sal não diferem em absolutamente 

nada, pois ambos são compostos de mais de 99% de cloreto de sódio. Os dois, na verdade, 

poderiam ser considerados "marinhos", pois as minas subterrâneas também foram, há milhões 

de anos atrás, mares e lagoas de água salgada que cristalizaram. 

- Mineralogia; TDAE; fabricação.

SALICULTURA  S.f.   

Var. salinicultura.  

Produção do sal nas salinas. 

“Quer-nos parecer, diante do exposto, que o sal brasileiro deve receber o mesmo tratamento 

protecionista dado aos demais produtos básicos de nossa economia, sob pena de vermos a 

salicultura nacional diante de um colapso de conseqüências talvez irremediáveis.” (SOUTO: 

2005, p. 70). 

Cf.: sal; salina. 

NL: De sali- + -cultura.

- Salicultura; TDAE; fabricação/beneficiamento. 

SALINA  S.f. 

Área rebaixada e plana, separada em diversos espaços em forma de quadrilátero, onde se 

armazenam grandes volumes de águas do mar, que através da evaporação irão reduzir-se até 

que ocorra a cristalização do sal. 

“Uma salina é um complexo industrial, formado por um conjunto de tanques ou baldes,  

construídos sobre solo impermeável, destinados à captação da água do mar e a sua 

conseqüente transformação em sal, pela evaporação.” (CÂMARA: 1999, p. 72). 

Cf. evaporação; evaporador; cristalização; cristalizador.

NL: Do latim salina.  
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NE: As salinas podem ser naturais, manuais ou mecanizadas. 

- Salicultura; TDAE; fabricação.

SALINA ARTESANAL   S.f.  

“As salinas artesanais possuem uma superfície média de dois a 50 hectares, divididas entre 

dez a vinte tanques (evaporadores e cristalizadores), com colheita manual e uma produção 

entre 200 e 20.000 toneladas/ano.” (SOUTO: 2005, p. 81). 

Ver Salina manual.

NL: Termo complexo formado de nome + adjetivo.

- Salicultura; TND; fabricação.

SALINA MANUAL   S.f.       

Var. salina artesanal; salina tradicional.

Salina que a produção do sal é toda feita, principalmente, a partir do trabalho braçal. 

“Os anos Cinquenta foram difíceis para a indústria salineira nordestina, sobretudo para a 

norte-riograndense onde representava uma das principais fontes de renda do estado, 

empregava uma grande quantidade de trabalhadores e de onde saía a maior porção da 

produção nacional. Esta indústria tinha dificuldades de competir com o sal importado e com a 

produção do Rio de Janeiro, embora neste Estado a exploração fosse feita dominantemente 

por pequenas salinas manuais.” (ANDRADE: 1995, p. 53). 

Cf. Colheita manuak; Salina mecanizada.

NL: Termo complexo formado de nome + adjetivo.  

NE: Nas salinas manuais, o tempo de retenção das salmouras em cada evaporador é muito 

curto, o que permite o desenvolvimento completo de um ecossistema estável. Porém, 

produzem um sal considerado de segunda categoria, por parte das indústrias químicas, 

principalmente por seu conteúdo de impurezas orgânicas e inorgânicas e por seus cristais de 

pequeno tamanho. As velhas salinas que vinham sendo abandonadas como sendo 

antieconômicas, devido ao desenvolvimento da mecanização, estão sendo utilizadas na 

criação de camarões.

- Salicultura; TND; fabricação.
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SALINA MECANIZADA    S.f.       

Salina que, deixando a forma manual, se equipou com meios mecânicos, com máquinas para 

produzir o sal. 

“A primeira salina mecanizada do Rio Grande do Norte foi a Salina "Julião", em Macau, de 

propriedade da Companhia Comércio e Navegação. O projeto de mecanização da salina, que 

passou a se chamar "Unidos", foi de autoria do Dr. Guilherme Pessoa de Queiroz, que foi 

buscar know-how na Europa, tendo permanecido por mais de um ano entre França e 

Alemanha.” (SOUTO: 2005, p. 80). 

Cf. Colheita mecanizada; salina manual.

NL: Termo complexo formado de nome + adjetivo.  

NE: Uma salina mecanizada pode produzir mais de 150.000 toneladas de sal por ano, 

ocupando uma superfície com mais de 500 hectares. Nela, o tempo de retenção das salmouras 

é maior, e a água marinha captada pela salina, com salmoura concentrada, chega à zona de 

cristalização cerca de três meses após a captação.

- Salicultura; TND; fabricação.

SALINA NATURAL    S f.       

Salina criada de forma natural, sem a intervenção humana. 

“No período seco durante as grandes marés, as águas do mar invadiam as áreas de várzea 

deixando, ao se retirar, na baixa maré, os solos impregnados de sal que se depositavam nas 

baixadas e depressões existentes. Lagoas de água salgada se formavam nessas depressões que, 

com a evaporação, passavam a ter sua superfície recoberta por uma camada de sal. Foram 

com estas salinas naturais que os colonizadores portugueses se defrontaram e passaram a 

explorá-las, conhecedores que eram da produção de sal na Europa.” (SOUTO: 2005, p. 57). 

Cf. Várzea; Cerco.

NL: Termo complexo formado de nome + adjetivo.

- Salicultura; TND; fabricação.  

SALINA TRADICIONAL   S.f.       

“A salina tradicional se caracteriza por grandes superfícies planas, divididas em porções 

rebaixadas que ficam inundadas na época da produção. As porções, quase sempre 

quadriculadas, são divididas por muros que formam quadros.” (SOUTO: 2005, p. 81). 
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Ver Salina manual.

NL: Termo complexo formado de nome + adjetivo.

- Salicultura; TND; fabricação.

SALINEIRO 1   S.m.    

Homem que trabalha na fabricação do sal. 

“A vida do salineiro na salina é uma vida comunitária: trabalham juntos, sofrem juntos, 

pensam juntos.” (THIEBLOT: 1979, p. 101). 

Ver Operador de salina.

NL: Do latim salinariu.

- Salicultura; TDAE; fabricação.

SALINEIRO 2   Adj.   

Relativo a sal ou a salina.   

“Na metade do século 20, no período da segunda Guerra Mundial, o sal continuava a ser o 

principal produto da região de Mossoró, porém extração refluiu por causa da diminuição do 

número de navegação de cabotagem. Segundo Geraldo Maia, as oscilações não 

comprometeram muito o mercado salineiro.” (SOUTO: 2005, p. 65).  

Cf. setor salineiro; terminal salineiro.

NL: Do latim salinariu.

- Salicultura; TDAE; fabricação.

SALINICULTURA  S.f.    

“Sempre foi de grande interesse estudar os problemas da salinicultura, sobretudo após 1965, 

quando se procurou estimular a mecanização e a concentração das salinas, visando passar de 

uma fase de exploração manual, quase artesanal, para uma fase de mecanização intensa e de 

concentração capitalista.” (ANDRADE: 1995, p. 7). 

Ver salicultura.

Cf.: sal; salina.  

NL: De salin(i/o)- + cultura. 

- Salicultura; TND; fabricação/beneficiamento.
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SALINIDADE   S.f.  

Teor de sal nas águas do mar, expresso em gramas por litro.  

“Nos mares situados em áreas clima quente e seco, a salinidade se eleva a mais de 35 gramas, 

como no mar Vermelho, onde atinge 40 gramas, enquanto em mares situados em climas frios, 

que têm o débito dos rios que nele desembocam aumentando na primavera e no verão, por 

ocasião do degelo, ela cai até 4 gramas, como no mar Báltico.” (ANDRADE: 1995, p. 12-13). 

Cf.: sal; salinização.

NL: De salino + -(i)dade.  

NE: A alta salinidade das águas acontece devido: 1º) o baixo índice de precipitação 

pluviométrica (cerca de 500 mm por ano); 2º) os constantes ventos típicos do clima tropical; 

3º) o terreno plano, abaixo do nível do mar, que favorece a economia de bombeamento e 

impermeável, que facilita o aprisionamento da água do mar e 4º) as temperaturas elevadas, 

que aceleram a evaporação.  

- Química/Salicultura; TDAE; fabricação. 

SALINIZAÇÃO   S.f.    

Ação de salinizar-se. 

“Os cercos, geralmente em número de três, se comunicam entre eles e a água vai passando de 

um para outro à proporção que se eleva o grau de salinização.” (ANDRADE: 1995, p. 44). 

Cf. salinidade; sal.

NL: De salinizar + -ção.  

NE: As águas das chuvas contêm sempre sais minerais dissolvidos, que se depositam no solo 

quando ele evapora. A drenagem deficiente das culturas aliada à elevação do lençol freático 

no nível do solo também pode gerar a salinização dos terrenos, tornando-os impróprios para 

agricultura. 

- Química/Salicultura; TDAE; fabricação. 

SALINO   Adj.    

Que contém sal ou é formado por sal. 

“A exploração das minas de sal gema pode ser feita como se tratasse de um mineral comum, 

isto é, por uma rede de poços e galerias, ou atacando o depósito salino, situado a uma certa 

profundidade da superfície terrestre, por meio de sondas verticais, pelas quais se introduz 
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água doce e seguidamente se extrai a solução salina com o auxílio de bombas especiais e pelo 

processo de emulsão.” (ROMANO: 1990, p. 53). 

NL: Do latim salinu. 

- Química/Salicultura; TDAE; fabricação.

SALMOURA   S.f.     

Água espumosa que possui um alto grau de salinidade. 

“Na procura da diversificação da produção de sal, os empresários da região procuram também 

desenvolver outras atividades como a criação de camarões e de Artêmia Salina, zooplancto de 

origem marinha, que se desenvolve nos tanques das salinas, sendo reutilizada na zona de 

depuração das salinas para a purificação da salmoura.” (SOUTO: 2005, p. 98). 

Cf. salmoura drenada; evaporação; água-mãe;drenagem. 

NL: Derivado de salmoira. 

- Salicultura. TDAE; fabricação; beneficiamento.

SALMOURA DRENADA   S.f.   

“Neste ponto, é feita a drenagem dos cristalizadores, pois acima deste grau, de acordo com os 

especialistas existe uma tendência muito forte para a formação do Sulfato de Magnésio 

(Mgs04), Brometo de Sódio (Nabr), Cloreto de Magnésio (Nacl2), além do aumento da 

concentração de cloreto de Potássio. Dessa forma, a salmoura drenada, com a composição 

acima relacionada, é conhecida como águas-mães”. (SILVA: 2001, p. 90). 

Ver água-mãe.

Nota: Termo complexo formado de nome + adjetivo.

- Salicultura; TND; fabricação.

SALMOURA RESIDUAL   S.f.   

“Em condições normais, havendo uma colheita rápida, quase todo o Mg contido no sal que 

entra no lavador, está na salmoura que envolve os cristais e uma pequena parte, depositado na 

superfície destes, como MgS04. Assim, a quantidade de Mg no sal que entra no lavador, 

depende, primordialmente. da quantidade de salmoura residual que o acompanha.” 

(CÂMARA: 1999, p. 59). 
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Ver água-mãe.

NL: Termo complexo formado de nome + adjetivo. 

- Salicultura; TND; fabricação.

SALMOURA SATURADA   S.f.   

“Considerando que a quantidade de salmoura saturada, produzida pela área de evaporação, 

depende da concentração inicial, fica evidente que, no caso de salinas onde a concentração 

inicial varia muito ao longo do ano, num determinado período de tempo existe déficit, 

enquanto noutro se tem superavit de salmoura saturada para alimentação dos 

cristalizadores.” (CÂMARA: 1999, p. 43).  

Ver água-mãe.

Cf. salmoura.

NL: Termo complexo formado de nome + adjetivo. 

- Salicultura; TND; fabricação.

SECADOR   S.m.   

Máquina que seca e esfria o sal refinado, como também separa o pó desse sal. 

“O produto com essa unidade alimenta o secador, o qual diminui a percentagem final para 

0,1%. Depois é efetuado um resfriamento até mais ou menos 40°C de maneira que o produto 

permaneça seco.” (ROMANO: 1990, p. 102). 

Cf. leito fluidizado; secagem.

NL: De secar + -dor.  

NE: Os secadores são compactos, de construção simples e de custo relativamente baixo; a 

eficiência térmica desses secadores é relativamente alta.   

- Engenharia Mecânica; TDAC; Beneficiamento.

SECAGEM   S.f.    

Ato de secar o sal. 

“Pela dissolução e secagem durante a exposição, consegue-se a perda de parcelas de sais 

magnésio nos e consequentemente um menor grau de humildade.” (ROMANO: 1990, p. 85). 

Cf. empilhamento; secador; leito fluidizado.
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NL: De secar + -agem.

- Salicultura; TDAC; fabricação/beneficiamento. 

SERROTE   S.m.   

“O trabalho de produção de limita à estação seca, já que no período de chuva não há 

evaporação da água, e nem a chuva permitiria formação das pilhas ou serrotes de sal 

colocadas no aterro, antes do aparecimento de uma crosta protetora.” (SOUTO: 2005, p. 82). 

Ver. Pilha.

NL: De serra + -ote. 

- Geologia; TDAC; Fabricação.

SETOR SALINEIRO  S.m.  

“Sob um outro aspecto, o setor salineiro e particularmente a indústria salineira do Rio 

Grande do Norte, dentro da nova realidade de globalização de mercados e implementação do 

Mercosul, necessita de apoio e ferramentas que lhe permitam readquirir competitividade e 

assegurar, não só ao mercado de consumo alimentar, como também ao complexo industrial, 

uma qualidade adequada aos produtos.” (SILVA: 2001, p. 147). 

Ver Parque salineiro 1. 

NL: Termo complexo formado de nome + adjetivo. 

- Salicultura;TND; fabricação/beneficiamento/comercialização.

SIESAL   S.m.   

Sindicato da Indústria de Extração de Sal do Estado do Rio Grande do Norte.  

“Segundo o Presidente do SIESAL, o momento decisivo para a indústria salineira é a 

mecanização da produção, que possibilitou uma maior produção de sal de melhor qualidade.” 

(SOUTO: 2005, p. 74).  

Cf.: SIMORSAL; ABERSAL.

NL: Termo formado por redução sintagmática (acrônimo). 

NE: A sede deste sindicato é na cidade de Mossoró/RN.  

- Salicultura; TND; fabricação. 
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SIMORSAL  S.m.   

Sindicato dos Moageiros e Refinadores de Sal do Estado do Rio Grande do Norte.  

“Dos 45 moageiros e refinadores existentes no Estado, 20 são filiados ao SIMORSAL. A 

categoria econômica desempenha as atividades de beneficiamento e comercialização do 

sal.”(SOUTO: 2005, p.73).  

Cf.: SIESAL; ABERSAL.

NL: Termo formado por redução sintagmática (acrônimo). 

NE: A sede deste sindicato é na cidade de Mossoró/RN. 

- Salicultura; TND;Beneficiamento. 

SISTEMA DE LAVAGEM   S.f.  

Var. estação de lavagem.

Lugar onde se lavar o sal. 

“Logo que chega na pilha, vindo do sistema de lavagem, a umidade do sal começa a declinar 

por ação da gravidade e por evaporação.” (CÂMARA: 1999, p.69). 

Cf. lavador; lavagem.

NL: Termo complexo formado de nome + sintagma preposicionado.

- Salicultura; TND; fabricação/beneficiamento.

SODA   S.f.   

“A Unidade do Pólo tem a capacidade de produção de 70 mil toneladas/ano de soda, podendo 

produzir, alternativamente, potassa cáustica (31 mil toneladas/ano), de modo a se obter 60 mil 

toneladas/ano de cloro.” (SOUTO: 2005, p. 88). 

Ver Carbonato de sódio. 

NL: Do latim médico soda. 

- Química; TDAE; fabricação/comercialização/utilização e consumo. 

SODA CALCINADA   S.f.

“Barrilha é a designação porque é vulgarmente conhecido o carbonato de sódio, de fórmula 

CO3 Na2, também conhecido pêlos nomes de soda-solvay ou de soda calcinada.” 

(ROMANO: 1990, p 160). 
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Ver Carbonato de sódio.  

NL: Termo complexo formado de nome + adjetivo. 

- Química; TND; fabricação/comercialização/utilização e consumo. 

SODA CÁUSTICA   S.f.  

Var. Hidróxido de sódio.

Produto químico obtido por meio de eletrólise da salmoura tratada, solução de cloreto de 

sódio e água, apresentando-se sob a forma de uma solução aquosa e límpida.  

“O sal grosso obtido pela evaporação de sal marinho é utilizado como matéria-prima para o 

complexo soda/cloro para fabricação de cloro, soda cáustica e barrilha.” (SILVA: 2001, p. 

106). 

Cf. Carbonato de sódio; cloro.

NL: Termo complexo formado de nome + adjetivo.  

NE: Sua fórmula é NaOH. A soda cáustica é muita usada nos segmentos de papel e celulose, 

alumínio, sabões e detergentes, intermediários químicos refinação de óleos vegetais, sais de 

sódio em geral, corantes e pigmentos, vidros, produtos farmacêuticos, cosméticos, tratamento 

de água, processo de alvejamento de têxteis e tinturaria, processamento de metais, extração e 

refinação de petróleo, neutralização de efluentes, entre outras aplicações. 

- Química; TDAE; fabricação/comercialização/utilização e consumo. 

SODA-SOLVAY   S.f.  

“Barrilha é a designação porque é vulgarmente conhecido o carbonato de sódio, de fórmula 

CO3 Na2, também conhecido pelos nomes de soda-solvay ou de soda calcinada.” 

(ROMANO: 1990, p 160). 

Ver Carbonato de sódio.

NL: Termo composto por justaposição.  

NE: Solvay é um empréstimo lingüístico devido ao nome do químico-industrial belga Ernest 

Solvay (1838-1922) que ficou conhecido principalmente pelo desenvolvimento de um método 

para a produção de carbonato de sódio. Em 1900, 95% da produção mundial de soda era 

proveniente do processo Solvay. Por causa disso, o químico Solvay adquiriu uma riqueza 

considerável e a utilizou para vários fins filantrópicos, incluindo a fundação de diversos 

institutos internacionais de pesquisa científica. 
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- Química; TND; fabricação/comercialização/utilização e consumo. 

SÓDIO   S.m.  

Elemento de número atômico 11, do grupo 1 (metais alcalinos) da tabela periódica, metálico, 

prateado, macio e reativo. 

“O sódio é essencial ao funcionamento do sistema muscular e circulatório, aos movimentos 

peristálticos digestivos e à transmissão de mensagens pelas células nervosas. A pressão 

osmótica e o movimento de fluídos entre as células também são regulados pelo sal.” 

(SOUTO: 2005, p. 32). 

Cf. Cloro; cloreto de sódio.

NL: De soda + -io.  

NE: O sódio é um dos mais importantes elementos essenciais constituintes dos seres vivos. 

Ele ocorre como cloreto na água do mar e no mineral halita ou sal-gema. Na é o seu símbolo 

que vem do latim "Natrium", um sal usado na antiguidade. O metal é usado como agente 

redutor em certas reações e o sódio líquido é usado na refrigeração de reatores nucleares. 

Como ele é altamente reativo, oxidando no ar e reagindo violentamente com água, deve ser 

mantido guardado em querosene. Do Sódio obtém-se Sulfato de Sódio, Silicato de Sódio, 

Carbonato de Sódio e Soda Cáustica. 

- Química; TDAE; fabricação/comercialização/utilização e consumo. 

SULFATO DE CÁLCIO   S.m.   

Var. malacacheta; carrago; gesso.  

Composto químico sólido branco que ocorre na natureza como mineral.  

“Quanto menor a granulometria, maior a superfície de contato do sal com a salmoura, pois a 

fratura dos grãos se dá, primordialmente, onde havia sulfato de cálcio dificultando a 

soldagem dos cristais de cloreto de sódio.” (CÂMARA: 1999, p.57). 

Cf. cristalizadores.

NL: Termo complexo formado por nome + sintagma preposicionado.  

NE: A fórmula química do sulfato de cálcio é CaSO4. O sulfato de cálcio causa dureza 

permanente da água, por isso que ele impermeabiliza os cristalizadores.  Nas indústrias, é 

usado na produção de certos tipos de tintas, cerâmicas e papel.  

- Química; TND; fabricação/Comercialização/Utilização e consumo.
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SULFATO DE SÓDIO    S.m. 

Var. Sal de Glauber.

Sal que pode ser formado pela reação entre o ácido sulfúrico e a soda cáustica. 

“O sódio e o cloro que se extraem do sal são dois elementos de grande importância industrial. 

Do primeiro, obtemos o sulfato de sódio e a soda cáustica.” (RMANO: 1990, p. 129). 

Cf. soda cáustica.

NL: Termo complexo formado de nome + sintagma preposicionado.  

NE: A fórmula do sulfato de sódio é Na2SO4. O Sulfato de sódio tem diversas aplicações 

industriais para celulose, vidros e detergentes. É subproduto de vários processos industriais. 

- Química; TND; fabricação/Comercialização/Utilização e consumo. 
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TANQUE   S.m.  

Qualquer um dos recipientes por onde circula a água do mar até transformar-se em sal 

cristalizado. 

“Os empresários edificavam tanques que separavam áreas a serem utilizadas para a produção 

de sal, nas áreas de maré, abrindo comportas durante a maré alta e fechando-as para que as 

águas não escoassem quando a maré baixasse.” (SOUTO: 2005, p. 51). 

Cf. cerco; evaporador; cristalizador.

NL: Deverbal de estancar, com supressão dos dois fonemas iniciais.  

NE: No processo de fabricação do sal, os tanques por onde circula a água do mar recebem os 

mais diversos nomes: cercos, evaporadores e, finalmente os cristalizadores onde acontece a 

última etapa na fabricação do sal, antes da colheita. 

- Salicultura; TDAC; fabricação.

TANQUE DE DISTRIBUIÇÃO   S.m.   

Lugar onde fica o sal, vindo da centrífuga, que é distribuído para todos os setores de moagem 

e refinaria. 

   t 
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“É esse mesmo, tanque de distribuição é porque lá é onde distribui para todos os outros 

setores.” (11 – MAS – MF3E2MO). 

Cf. moagem 1; refinaria. 

NL: Termo complexo formado de nome + sintagma preposicionado. 

- Salicultura; TND; beneficiamento. 

TERMINAL SALINEIRO   S.m. 

“Vimos, faz pouco, que o carregamento dos navios salineiros apresentou sempre um problema 

seríssimo, devido aos bancos de areia que não deixavam os navios atracar nem em Areia 

Branca, nem em Macau. Por isso, em 1974, foi concluída a construção de um terminal 

salineiro, verdadeira ilha artificial de 10.000 m2, implantada a 22 km da costa, para receber 

tanto as barcaças de Areia Branca como de Macau, e capaz de embarcar 1.500 toneladas de 

sal a granel por hora.” (THIEBLOT: 1979, p. 83). 

Ver Porto-ilha.

NL: Termo complexo formado de nome + adjetivo. 

- Salicultura; TND; comercialização.

TERMISA   S.m.  

“A conclusão do TERMISA, em 1974, veio contemplar uma velha aspiração dos 

produtores da região.” (SOUTO: 2005, p. 94). 

Ver Porto-ilha.

Cf.: barcaça; embarque marítimo.

NL: Termo formado pela redução sintagmática ( acrônimo) de Terminais Salineiros do Rio 

Grande do Norte S.A.  

NE: O Termisa fica distante 14 Km do município de Areia Branca, onde fica a Administração 

do Terminal. Esse projeto de engenharia, concluído em 1974, foi reconhecido 

internacionalmente, ganhando o primeiro lugar em engenharia marítima e sendo considerado 

um dos dez melhores projetos em todos os ramos da engenharia. É reconhecidamente uma 

obra pioneira em toda a América Latina. Foram gastos nesse projeto 35 milhões de dólares.  

- Salicultura; TND; comercialização. 
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TIREÓIDE   S.f.   

Glândula produtora dos hormônios tireoideanos que regulam o crescimento e 

desenvolvimento de nosso organismo, além de inúmeras outras funções.  

“Pela legislação do Ministério da saúde tem que colocar o iodo que é pra evitar o bócio que 

muitas regiões do Brasil, como a região central do Brasil,  como em Goiás e Goiânia havia 

uma grande incidência da glândula tireóide em desenvolvimento.” (01 – RNXC - 

MF3E3MO). 

Cf.  iodo; adição de iodo; bócio.

NL: Do grego thyreoeidés (em forma de escudo).  

NE: Para a produção destas substâncias, a tireóide necessita do iodo com tal intensidade que 

80% do iodo em nosso corpo se concentra nela. Na falta do iodo, a tireóide deixa de produzir 

inúmeras substâncias reguladoras, afetando o crescimento e desenvolvimento das crianças e 

tornando os adultos lentos física e mentalmente. 

- Endocrinologia; TDAE; Beneficiamento/ Utilização e consumo.

TONELADA  S.f.  

Unidade de medida de peso, equivalente a 1.000 kg, utilizada na fabricação, na 

comercialização e no embarque do sal. 

“Você deve ter visto um rapaz lá sentado com uma pranchetinha na mão, cada carrada que 

passa do cristalizador, cada carrada que passa a gente anotava a hora que ela chega, dali 

quando termina o dia a termina o dia, a gente sabe quantas toneladas saíram dessa área.” (02 – 

FASS - MF2E2MO). 

NL: De tonel + -ada.  

NE: o símbolo de tonelada é  t. 

- Física/metrologia; TDAE; fabricação/beneficiamento/Comercialização.

TREMONHA  S.f.  

Var. fossa.

Espécie de funil de alimentação, formado com trilhos, onde as carretas descarregam o sal 

vindo dos cristalizadores para ser transportado até o lavador. 

“No caso de estradas mal pavimentadas é comum que o material do piso adira aos pneus dos 

veículos utilizados no transporte e parte desse material caia na tremonha de carga do lavador. 
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Tem-se aí mais uma fonte de contaminação do sal com material insolúvel.” (CÂMARA 1999, 

p. 51). 

Cf.  moega.

NL: De origem obscura. 

- Salicultura; TDAC; fabricação.  

TURBIDEZ   S.f. 

Característica física das salmoura que se apresenta escura. 

A turbidez pode acarretar uma melhor absorção da energia solar, aumentando a evaporação. 

É benéfica quando causada por atividade biológica, principalmente, nos cristalizadores. 

Quando é causada pela presença de material insolúvel em suspensão, como, em alguns casos, 

ocorre com a salmoura de lavagem de sal, à saída da bacia de decantação, pode causar 

prejuízos à qualidade do sal lavado.”  (CÂMARA: 1999, p. 20).   

Cf. impureza.

NL: De túrbido + -ez.  

NE: Abaixo de 90% de Cloreto de sódio ou acima de 150° de turbidez, nenhum sal deverá ser 

entregue ao consumo.  

- Química; TDAC; fabricação. 
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VÁRZEA  S.f.    

Planície inundada pelas águas do mar ou pelas águas das enchentes dos rios, que quando 

cessam as chuvas formam salinas naturais, onde o relevo é plano e baixo.  

“Nessas áreas, antes da colonização, o sal era produzido de forma natural, sem intervenção do 

homem; no período seco, durante as grandes marés, as águas do mar invadiam as áreas de 

várzea e ao se retirar, na baixa-mar, deixavam os solos impregnados de sal que se depositava 

nas baixadas e depressões existentes. Essas depressões formavam lagoas de água salgada, que, 

   v
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com a evaporação, passavam a ter a sua superfície recoberta por uma camada de sal.” 

(ANDRADE: 1995, p. 23).  

Cf. Cerco; salina natural.

NL: Do baixo-latim varcena, possessivo. 

- Geomorfologia; TDAC; fabricação.

VENDEDOR DE SAL   S.m.    

Aquele que vende o sal. 

“ Então, a gente procura ver todo o perfil do cliente. Essas informações, eu passo pro cliente: 

você está comprando pela primeira vez, eu vou precisar  fazer o seu cadastro. Então, eu, o 

vendendor de sal  vou pedir o as informações básicas.” (13 – JEMS – MF2E3MO). 

Cf. corretor de sal.

NL: Termo complexo formado de nome + sintagma preposicionado. O nome vem de vender 

+ -dor.

- Comércio/Economia; TND;Comercialização. 

VENTILADOR   S.m.    

Aparelho que produz ar para o secador de leito fluidizado. 

“Lembre bem que a refinaria tem mais esses elementos que a moagem não tem: ventilador, 

queimador de gás, secador.” (11 – MAS – MF3E2MO). 

Cf. secador; leito fluidizado.

Nota: Do latim ventilatore. 

- Engenharia Mecânica; TDAC; beneficiamento.

VIVEIRO   S.m.   

“A água do mar é geralmente captada no período das marés altas, ou introduzida por emprego 

de bombas, nas várzeas, cercos ou viveiros das salinas, para, seguidamente, serem 

encaminhadas dentro dos chocadores.” (ROMANO: 1990, p. 34). 

Ver Cerco.

NL: Do latim vivariu.  

- Salicultura; TDAE; fabricação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O sal de onde veio, para aí foi.  
A  água o dá, a água o leva. 

(Provérbio latino)

Como vimos, neste trabalho, tivemos o objetivo de elaborar um glossário 

socioterminológico dos termos da indústria e da cultura do sal, tanto na modalidade escrita, 

como também na modalidade oral, levando em conta a possibilidade da variação dos termos 

dessa área. 

Para tanto, julgamos que o capítulo I foi de muita relevância, pois ele, embora de 

forma panorâmica, fez-nos conhecer um pouco da história e da importância do sal no Brasil e 

no Rio Grande do Norte. Além disso, ficamos sabendo como se processa a fabricação e o 

beneficiamento deste rico mineral, tão essencial a todos os tipos de vida animal. Pudemos 

observar que o sal é um dos produtos mais comercializados dentro do Rio Grande do Norte, 

sendo este também um grande exportador de sal. Quanto ao consumo e utilização, pudemos 

verificar a importância da função desempenhada pelo sal, pois ele está presente na 

composição de 104 dos 150 produtos químicos mais usados na indústria de transformação e 

alimentícia. Na verdade, este capítulo foi um ponto de partida para entendermos melhor todo  

o universo daqueles que fazem uso da terminologia do sal.   

Nos dois capítulos seguintes, antes mesmo da apresentação do glossário, foi necessário 

situar a nossa pesquisa no que concerne ao seu referencial teórico e à sua metodologia. No 

capítulo II, expusemos os princípios teóricos e metodológicos das Ciências do Léxico que, 

embora tenham objetos de estudo, metodologias e pressupostos teóricos distintos, essas 

Ciências são complementares entre si. Foi assim que apresentamos algumas considerações 

sobre a lexicologia, a lexicografia, a terminologia e terminografia. Também, ainda neste 

capítulo, apresentamos, de maneira mais detalhada, a Socioterminologia já que esta, 

particularmente, foi a abordagem adotada por nós para nortear a nossa pesquisa. 

Nesse momento, ao falarmos sobre a Socioterminologia, não poderíamos deixar de 

enfocar a questão das variantes e da metodologia própria da pesquisa em Socioterminologia, 

como também, de mostrar algumas classificações de repertórios lexicográficos e 

terminográficos. A partir daí, pudemos construir a nossa noção de glossário, baseando-nos, 

principalmente, em Faulstich.   

No capítulo III, devido à própria feitura da pesquisa, foi necessário apresentar os 

procedimentos metodológicos distribuídos em duas etapas. Primeiramente, a metodologia de 

campo em que foi preciso expor os instrumentos de pesquisa e o corpus  constituído de textos 
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escritos (8 textos especializados sobre o sal) e falados (24 entrevistas transcritas) dos quais 

foram recolhidos os termos que constituíram a nomenclatura do nosso glossário. Nesse 

momento, constatamos a riqueza sócio-cultural e técnico-científica que uma área de 

conhecimento tem e o quanto podemos aprender mais, não só sobre ela, como também sobre a 

vida daqueles que atuam direta ou indiretamente nessa área, pois conhecer o homem é 

conhecer também a sua cultura e a sua língua.  

Ainda no capítulo III, apresentamos a metodologia da organização do glossário. Nesta 

metodologia, primeiramente, pudemos ressaltar alguns elementos que caracterizaram o 

repertório e, de certo modo, ousar, pois tivemos a coragem de definir, com nossas próprias 

palavras, o que seria para nós um glossário. Claro que essa definição foi respaldada no que já 

havíamos visto antes sobre a definição que Faulstich apresentava. E fomos mais além quando 

demos um nome ao nosso glossário. Aproveitamos a coincidência fônica e criamos o 

acrônimo GLOSSAL, derivado de Glossário do Sal. 

Logo depois, expusemos como seria a organização interna, ou seja, a própria 

“essência” do GLOSSAL (a macroestrutura, a microestrutura e o sistema de remissivas). A 

macroestrutura foi constituída do glossário propriamente dito na ordem alfabética. No entanto, 

esta ordem foi organizada a partir dos campos conceituais que fazem parte do processo de 

produção do sal. Dessa forma, julgamos que as relações conceituais estabelecidas entre os 

termos da obra, ficaram mais claras. Já na microestrutura, consideramos que o verbete 

completo ficou formado, justamente, de onze informações que comumente são chamadas de 

campos.31  Consideramos que esse número de campos foi adequado à nossa proposta, pois 

assim tivemos um verbete equilibrado: nem muito limitado nem muito sobrecarregado.  

Se o capítulo I foi o ponto de partida, o capítulo IV foi o ponto auge de nosso trabalho, 

pois nele está contido o GLOSSAL, resultado concreto do objetivo principal da nossa 

pesquisa. Foram 325 termos catalogados. Termos estes utilizados por indivíduos que 

desenvolvem atividades profissionais relacionadas à indústria do sal, tais como a fabricação, o 

beneficiamento, a comercialização, utilização e consumo do sal. 

Porém, elaborar este Glossário, com 325 verbetes, não significa dizer que a 

terminologia do Sal está limitada apenas a essa quantidade de termos. Por isso, julgamos que 

tal glossário, num outro momento, deva ser renovado e ampliado com novos termos, assim 

como acontece semelhantemente com os dicionários da língua geral, que a cada momento vai 

apresentando novos verbetes, através de novas pesquisas que focalizam a busca e o registro 

                                                
31 Atenção: não confundir aqui campos do verbete com campos conceituais. 
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das renovações lingüísticas. Que nós possamos, futuramente, numa pesquisa mais 

aprofundada, também levar em conta o registro de novas variantes na terminologia do Sal.  

Pelo que pudemos observar nas variantes apresentadas no Glossário, a variação 

terminológica não impediu a comunicação e a interação sócio-profissionais entre as pessoas 

que empregam a mesma terminologia e desenvolvem atividades distintas relacionadas à 

Indústria do Sal.  

A partir daí, cremos que o GLOSSAL expressa, então, um conhecimento proveniente 

das experiências particulares de pessoas que atuam numa mesma realidade específica que é 

percebida e codificada diferentemente por diversos profissionais da mesma área. Isto que 

dizer também que os diversos termos refletem experiências e visões de mundo diferentes.  

Além disso, a elaboração do GLOSSAL fez-nos refletir sobre a necessidade do 

surgimento de novos trabalhos e posturas teórico-metodologicas apropriados à pesquisa no 

âmbito da Socioterminologia, que possa repercutir em propostas apropriadas ao registro das 

variantes terminológicas nos diversos modelos de trabalhos terminográficos adotados hoje em 

dia. Podemos, por exemplo, em vez de um glossário monolíngüe, elaborar depois um 

dicionário bilígüe dos termos da Indústria do Sal. 

Do total de 325 termos, os termos substantivos, incluindo aí os termos complexos 

nominais, foram mais freqüentes (86,76%). Embora com um percentual inferior aos 

substantivos, em segundo lugar, vem os verbos (7,39%) e, por último, aparecem os adjetivos 

(5,85%). Esta distribuição já era prevista e veio só se confirmar. Porém, o que nos chamou à 

atenção foi a não-ocorrência dos termos sintagmáticos verbais e dos adjetivais. Na verdade, 

no geral, os verbos e os adjetivos apresentaram-se apenas como termos simples. Por outro 

lado, os substantivos surgiram nas três formas previstas. Dos 282 substantivos, os termos 

simples ficaram em primeiro lugar (53,23%). Logo depois, vem os termos complexos 

nominais (28,92%) e por fim, os termos compostos (4,61%). Lembrando, mais uma vez que, 

quando falamos em “termo”, empregamos este vocábulo como equivalente de “lexia” da 

terminologia de Pottier. Isto se deu, pois entendemos que as lexias que foram o nosso objeto 

de estudo fazem parte de uma língua de especializada e, portanto, são termos. Dái, o uso 

equivalente de “lexia” e “termo” nesta pesquisa. 

Quanto ao domínio de conhecimento específico em que o termo é usado inicialmente, 

pudemos ver que os maiores índices de ocorrência aconteceram no domínio da salicultura 

(190 termos). Mas outra coisa que constatamos, foi que, realmente, os termos se deslocam de 

um domínio para outro. Isto é, as línguas de especialidade não se constituem apenas através 

dos seus termos exclusivos. E este fato enriqueceu muito a área em foco. Afinal de contas, 



192

sempre vivemos numa interdisciplinaridade e numa reciprocidade no que se concerne ao 

mundo dos conhecimentos.  

Em relação à dicionarização, tivemos 223 dos termos dicionarizados (68,61%) e 

apenas 102 (31,39%) não. Mas dos 223 termos dicionarizados, 102 termos foram 

dicionarizados com acepções complementares (45,74%) e 26 termos dicionarizados com 

acepções diferentes (11,66%). Ou seja, são 128 termos não dicionarizados com acepções 

equivalentes. Verificamos, então, que os 102 termos não-dicionarizados e os 26 termos 

dicionarizados com acepções diferentes correspondem aos neologismos semânticos.

Além de elaborar um glossário da área da Indústria do Sal, sentimos também a 

necessidade de sistematizar os campos conceituais da terminologia deste domínio. A 

possibilidade de distribuição dos termos em campos, dentro do próprio domínio em foco, 

permite-nos afirmar que o conhecimento especializado em questão, que foi a terminologia do 

sal, também internamente ele já era sistematizado, embora a nossa proposta agora tenha sido 

de registrar essa sistematização através da elaboração do glossário.  

Quantas às variantes que ocorreram na terminologia  em questão, elas refletem a 

criatividade e a economia lingüística, características das línguas naturais, que estão em 

constante modificação e desenvolvimento. Com isso, vimos que para a Socioterminologia, as 

variantes são resultantes das diversas utilizações do termo, ou seja, o termo pode assumir 

diferentes valores, em diferentes tipos de situação de uso.  Foi a partir dessa concepção que 

procuramos distinguir um termo de uma variante.  

Para isso, notamos o seguinte: às vezes em que ocorreu variação, os termos puderam 

seguir em dois movimentos contrários: de um lado, tivemos variantes quando termos 

diferentes foram gerados para um mesmo conceito. Podemos chamar as variantes que seguem 

este sentido de variantes léxicas ou lexicais. No GLOSSAL, houve 92 ocorrências deste tipo 

de variação.  

Por outro lado, tivemos também variantes quando conceitos distintos foram criados 

para um mesmo termo. Neste caso, temos as variantes semânticas que no nosso glossário 

ocorrem 24 vezes. No total, levando em conta os dois movimentos, o GLOSSAL apresentou-

se com 116 ocorrências de variantes. Isto corresponde a 35,7% de 325 que é o total de termos 

do glossário. Julgamos que esse percentual foi um bom número, considerando que o 

GLOSSAL é uma amostra do universo tão grande que é o domínio da Indústria e da Cultura 

do Sal.  

Acreditamos que o propósito inicial foi alcançado com sucesso, pois  a elaboração do 

glossário e o próprio trabalho como um todo enriqueceram-nos com novos conhecimentos 
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lingüísticos. Além disso, tal trabalho também vai contribuir com a divulgação da área da 

Indústria e da Cultura do Sal, bem como proporcionar a propagação do conhecimento e da 

cultura dos moradores das localidades pesquisadas. 

No entanto, este trabalho não termina aqui. Isto quer dizer que devemos considerá-lo 

como concluído, mas não acabado, pois ressaltamos que temos muito a  que conhecer sobre a 

terminologia  dessa área especializada.   

Portanto, embasados nas considerações acima, almejamos que o presente trabalho 

possa tornar-se um instrumento útil para todos aqueles que pretendam entrar em contato com 

essa terminologia. Na verdade, o nosso trabalho foi apenas uma “pitadinha” de sal. Esperamos 

que dê um sabor todo especial ao conhecimento de todos aqueles que vão ter a oportunidade 

de prová-la. 
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ANEXO A - FICHA DO INFORMANTE                                                    

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGÜÍSTICA - PPGL 
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: Lingüística 
LINHA DE PESQUISA: Descrição e Análise Lingüística 
PESQUISADOR: Moisés Batista da Silva 
PESQUISA: A Terminologia do Sal no RN: uma abordagem socioterminológica 
ORIENTADORA: Profa. Dra. Maria do Socorro Silva de Aragão  

FICHA DO INFORMANTE                                                   CÓDIGO: 
1. Nome:  2. Sexo: 

3. Data de Nascimento: 4. Idade: 

5. Naturalidade: 

6. Endereço da Residência: 

7. Telefone: 8. E-mail: 

9. Tempo que chegou a esta cidade (caso não seja natural da localidade pesquisada):   

10. Estado Civil: 

11. Nível Máximo de Escolaridade: 

12. Empresa onde trabalha: 

13. Profissão/Função: 

14. Tempo de trabalho no Setor Salineiro: 

15. Observações: 

16. Data do Preenchimento da Ficha: 
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ANEXO B - FICHA DA EMPRESA                                                                

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGÜÍSTICA - PPGL 
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: Lingüística 
LINHA DE PESQUISA: Descrição e Análise Lingüística 
PESQUISADOR: Moisés Batista da Silva 
PESQUISA: A Terminologia do Sal no RN: uma abordagem socioterminológica 
ORIENTADORA: Profa. Dra. Maria do Socorro Silva de Aragão  

FICHA DA EMPRESA                                                               CÓDIGO: 
1. Empresa:  

2. Endereço: 

3. Telefone:  4. E-mail:  

5. Tempo de Existência: 

6. Nome do Proprietário: 

7. Número de Funcionários que trabalham diretamente na produção do sal: 

8. Distribuição de Cargo/Função: 8.1. Quantidade de funcionários? 

9. Associação/Sindicato a que é filiada: 

10. Observações: 

12. Data do Preenchimento da Ficha:  
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ANEXO C - FICHA TERMINOLÓGICA                                                                    

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGÜÍSTICA - PPGL 
LINHA DE PESQUISA: Descrição e Análise Lingüística 
PESQUISA: A Terminologia do Sal no RN: uma abordagem socioterminológica 
PESQUISADOR: Moisés Batista da Silva  
ORIENTADORA: Profa. Dra. Maria do Socorro Silva de Aragão  

FICHA TERMINOLÓGICA                                                                   CÓDIGO: 
1. Termo-entrada:  

2. Referências gramaticais: 

3. Domínio de aplicação do termo: 

4. Indicação de dicionarização ou não dicionarização e suas acepções  dicionarizadas: 

DAE – Dicionário Aurélio Eletrônico DEH – Dicionário Eletrônico Houaiss

(      ) TND (      ) TDAE 

(      ) TDAD 

(      ) TDAC 

(      ) TND (      ) TDAE 

(      ) TDAD 

(      ) TDAC 
5. Campo conceitual:  
(     ) fabricação     (     ) beneficiamento   (     ) Comercialização    (     ) Utilização e consumo 
6. Variante:  

7. Conceitos dos informantes: 

Cód. Inf.: Conceito 1: 

Cód. Inf.: Conceito 2: 

Cód. Inf.: Conceito 3: 

Cód. Inf.: Conceito n: 

8. Definição final: 

9. Contexto de atualização (+ fonte): 

10. Remissivas: 

Ver 

Cf.  

11. Notas: 

Lingüística: 

Enciclopédica: 

12. Data do 1° registro e da última atualização da Ficha: 
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ANEXO D - QUESTIONÁRIO  PARA OPERÁRIOS                                    

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGÜÍSTICA - PPGL 
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: Lingüística 
LINHA DE PESQUISA: Descrição e Análise Lingüística 
PESQUISADOR: Moisés Batista da Silva 
PESQUISA: A Terminologia do Sal no RN: uma abordagem socioterminológica 
ORIENTADORA: Profa. Dra. Maria do Socorro Silva de Aragão   
______________________________________________________________________ 
Prezado Informante,  
  

A sua colaboração nesta pesquisa é de grande importância. Ela é parte integrante da 
minha dissertação junto ao Mestrado em Lingüística da Universidade Federal do Ceará – 
UFC. Além de colher e analisar termos para a elaboração de um glossário especializado da 
indústria do sal, esta pesquisa objetiva também proporcionar à sociedade em geral uma 
divulgação mais ampla dos conhecimentos sobre o domínio em questão, bem como criar para 
os especialistas da área ou iniciantes da matéria um instrumento de auxílio profissional.  

Portanto, ao responder este questionário com empenho, você estará colaborando para 
que esta pesquisa alcance o seu objetivo proposto. 

Antecipadamente agradecido! 
Moisés Batista da Silva 

QUESTIONÁRIO  PARA OPERÁRIOS                                   CÓDIGO:  
1. DADOS DO INFORMANTE: 
1.1. Informante: 1.2. Código: 

1.3. Telefone:  1.4. E-mail:  

1.5. Empresa:  1.6. Tipo:  

2. RESPONDA: 

2.1. Que função você exerce na indústria do sal? E quais são as outras funções podem ser 
exercidas? 
2.2. Que tarefas são executadas em cada uma dessas funções?  

2.3. Que tipos de sal a empresa produz? Por que eles têm esses nomes?  
[  ] Sal refinado    [  ] sal micronizado    [  ] sal granulado    [  ] sal moído       
2.4. Que outros tipos de sal você conhece? Como eles são e por que têm esses nomes? 

2.5. Quais são as etapas (operações e processos) utilizadas na produção do sal? (liste todas 
elas) 
2.6. Como se dá cada um deles? 

2.7. Quais os equipamentos que são utilizados em cada uma dessas fases? (fotografar os 
instrumentos) 
2.8. Para que serve cada um desses equipamentos? 

2.9. Quais os utensílios que você usa quando está trabalhando? Para que servem? 

2.10. Que equipamentos de proteção individual você usa? Para que serve cada um deles? 
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2.11. Que peças do vestuário próprio para o trabalho você usa? 

2.12. Na produção do sal, o que é feito manualmente e o que é feito mecanicamente? 

2.13. Quais são os equipamentos que existem na fábrica? 

2.14. Quais os de funcionamento manual e quais os de funcionamento elétrico? 

2.15. Qual a utilidade de cada um deles? 

2.16. Qual o nome da organização (associação/Sindicato etc.) a  que a Empresa está ligada? 

2.17. Conte um fato interessante que ocorreu com você ( ou com outra pessoa) que esteja, de 
certo modo, relacionado com o sal? 
3. Observações: (ver também se eles conhecem alguma manifestação folclórica, alguma festa 
popular, algum uso do sal como remédio popular, alguma crença, história fantástica ou de 
trancoso, música etc. relacionados com o sal).  

4. Data da Entrevista:  
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ANEXO E - QUESTIONÁRIO  PARA GERENTES/ENCARREGADOS                  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGÜÍSTICA - PPGL 
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: Lingüística 
LINHA DE PESQUISA: Descrição e Análise Lingüística 
PESQUISADOR: Moisés Batista da Silva 
PESQUISA: A Terminologia do Sal no RN: uma abordagem socioterminológica 
ORIENTADORA: Profa. Dra. Maria do Socorro Silva de Aragão  
______________________________________________________________________ 
Prezado Informante,  
   

A sua colaboração nesta pesquisa é de grande relevância. Ela é parte integrante da 
minha dissertação junto ao Mestrado em Lingüística da Universidade Federal do Ceará – 
UFC. Além de colher e analisar termos para a elaboração de um glossário especializado da 
indústria do sal, esta pesquisa objetiva também proporcionar à sociedade em geral uma 
divulgação mais ampla dos conhecimentos sobre o domínio em questão, bem como criar para 
os especialistas da área ou iniciantes da matéria um instrumento de auxílio profissional.  

Portanto, ao responder este questionário com empenho, você estará colaborando para 
que esta pesquisa alcance o seu objetivo proposto. 

Antecipadamente agradecido! 
Moisés Batista da Silva 

___________________________________________________________________________ 

QUESTIONÁRIO  PARA GERENTES/ENCARREGADOS                 CÓDIGO:  
1. DADOS DO INFORMANTE: 

1.1. Informante: 1.2. Código: 

1.3. Telefone:  1.4. E-mail:  

1.5. Empresa:  1.6. Tipo:  

1.7. Quantidade de funcionários da Empresa: 

1.8. Quantidade de funcionários que trabalham diretamente no setor de produção do sal: 

2. RESPONDA: 

2.1. Como estes funcionários estão distribuídos em termos de funções? 

2.2. Quais são as operações e os processos utilizados para a produção do sal? 

2.3. Que tipos de sal a empresa produz? Por que elas têm esses nomes?  
[  ] Sal refinado    [  ] sal micronizado    [  ] sal granulado    [  ] sal moído      [  ] Outros. 
Quais?  
2.4. Que outros tipos de sal você conhece? Como eles são e por que têm esses nomes? 

2.5. Nessas operações e nesses processos, o que é feito manualmente e o que é feito 
mecanicamente? 
2.6. Quais os instrumentos que são utilizados em cada uma dessas fases? 

2.7. Que tipos de equipamentos existem na empresa? 
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2.8.  Quais os de funcionamento manual e quais os de funcionamento elétrico? 

2.9. Qual a utilidade de cada um? 

2.10. Existe diferença de qualidade na produção artesanal para a produção mecanizada do sal? 

2.11 Como a tecnologia utilizada pela empresa contribui para diferenciar a qualidade final do 
produto? 
2.12. Qual(is) é(são) o(s) tipo(s) de clientes-alvo da empresa? [   ] Indústria Química [   ] 
Indústria alimentícia [    ] Indústria têxtil [    ] Agropecuária [    ] Indústria de Curtumes  [   ] 
Outros. Quais? 
2.13. Além de beneficiar o sal, a empresa atua também em algum destes setores citados 
acima?   
2.14. Qual(is) é(são) o(s) mercado(s) geográfico(s) atingido(s) pela empresa?  
[    ] Local      [    ] Estadual     [    ] Regional      [    ] Nacional     [    ] Internacional  
2.15. A empresa exporta alguns de seus produtos? Quais?   

2.16. A empresa é a única no mercado a oferecer um determinado produto? Qual? 

2.17. Algo pode contaminar direta ou indiretamente o sal destinado ao consumo humano? O 
quê? 
2.18. Quais as características físicas e químicas do cloreto de sódio? 

2.19. No beneficiamento, o que deve ser acrescentado ao sal para consumo humano? 

2.20. Existe algum tipo de substituto do sal? Qual?

2.22. Qual o nome da organização (associação/Sindicato etc.) a  que a Empresa está ligada? 

3. Observações: (ver também se eles conhecem alguma manifestação folclórica, alguma festa 
popular, algum uso do sal como remédio popular, alguma crença, história fantástica ou de 
trancoso, música etc. relacionados com o sal). 

4. Data da Entrevista:  



207

ANEXO F - FICHA DA LOCALIDADE                                                       

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGÜÍSTICA - PPGL 
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: Lingüística 
LINHA DE PESQUISA: Descrição e Análise Lingüística 
PESQUISADOR: Moisés Batista da Silva 
PESQUISA: A Terminologia do Sal no RN: uma abordagem socioterminológica 
ORIENTADORA: Profa. Dra. Maria do Socorro Silva de Aragão  

FICHA DA LOCALIDADE                                                       CÓDIGO: 
1. IDENTIFICAÇÃO 
1.1. Nome:  1.2. Gentílico:  

1.3. Lei de Criação e Data de Elevação à Categoria de Município:  

1.4. Desmembrado de:  

1.5. Mesorregião:  

1.6. Zona Homogênea do Planejamento:  

1.7.  Microrregião do IBGE:  

1.8. Índice de Desenvolvimento Humano:  

1.9. Esperança de Vida ao Nascer:  

2. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 
2.1 – Localização, Área, Altitude da Sede, Distância em Relação à Capital e Limites: 
2.2.1. Coordenadas Geográficas:   

2.2.2. Área:  

2.2.3. Altitude da Sede:  

2.2.4. Distância em Relação à Capital:  

2.2.5. Vias de Acesso:  

2.2.5. Limites:    

2.2 – Clima  
2.2.1. Tipo: Clima muito quente e semi-árido. 

2.2.2. Precipitação Pluviométrica Anual:   

2.2.3. Período Chuvoso: fevereiro a maio 

2.2.4. Temperaturas Médias Anuais:  

2.2.5. Umidade Relativa Média Anual:  

2.2.6. Horas de Insolação:  
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3. POPULAÇÃO  

3.1. Dados Demográficos:  

3.1.1.1. Homem:  3.1.1.2. Mulher:  3.1.1. População Total:  

3.1.1.3. Urbana:  3.1.1.4. Rural:  

4. RECURSOS ECONÔMICOS 

4.1. Quantidade Produzida dos Principais Produtos Agrícolas ( t ):  

4.2. Produtos e Origem Animal:  

4.3. Produção de Óleo ou Petróleo Líquido e Gás Natural em Terra :   

5. INFRA-ESTRUTURA  

5.1. Educação 

5.1.1  –  Estabelecimentos de Ensino por Dependência Administrativa:  

5.2. Saúde 

5.2.1 – Estabelecimentos de Saúde Pública e Número de Leitos Disponíveis:  

5.3. Comunicação 

5.1.1. Unidades Postais e Telegráficas:  

5.1.2. Emissoras de Rádio, Sinais de Recepção de Televisão e Jornais em Circulação: 

6. REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E LEGISLAÇÃO 

6.1. Representação Política:  

6.1.1. Composição Política:    

6.1.2. Movimento Eleitoral :  

7. INFORMAÇÕES SOCIOCULTURAIS 

7.1. Cultura e Lazer:  

7.2. Principais Eventos:  

8. HISTÓRICO 

9. OBSERVAÇÕES GERAIS:  

10. DATA DO PREENCHIMENTO DA FICHA:  
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ANEXO G – PROCESSO DE PRODUÇÃO DO SAL NUMA SALINA MANUAL 

Figura 5 – Salina manual 
Fonte: THIÉBLOT, Marcel Jules. Os homens do sal no Brasil. São Paulo: Conselho 
Estadual de Artes e Ciências, 1979, pág. 89. 
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ANEXO H - RIO GRANDE DO NORTE E SUAS MICRORREGIÕES.

Mapa 1 – Rio Grande do Norte e suas Microrregiões. 
Fonte: FELIPE, José Lacerda Alves. Atlas escolar do Rio Grande do Norte. João Pessoa: 
Grafset, 1999, pág. 15. 

Observação: A Microrregião de Mossoró e os municípios de Areia Branca, Grossos e 
Mossoró estão destacados em vermelho. 

   Mapa 2 - Areia Branca               Mapa 3 - Grossos                       Mapa 4 -  Mossoró 


