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Título: Extração do sal e seu uso 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Nestas aulas, serão abordados a origem do sal de cozinha, sua extração, bem como algumas 

de suas propriedades e possíveis usos. Esse conhecimento auxilia na compreensão de que o sal é um 

componente importante da dieta humana, mas que deve ser consumido de forma moderada para evi-

tar problemas de saúde relacionados ao uso excessivo. A OMS sugere uma dose diária máxima para 

adultos de 5 g. 

Objetivos de aprendizagem 

• Reconhecer o sal como um componente importante da dieta humana. 

• Conhecer a origem e o processo de extração do sal de cozinha. 

• Conhecer algumas propriedades do sal. 

• Conhecer os malefícios de uma dieta com consumo excessivo de sal. 

Objetos de conhecimento 

• Misturas. 

• Transformações reversíveis e não reversíveis. 

Habilidades 

(EF04CI01) Identificar misturas na vida diária, com base em suas propriedades físicas observá-

veis, reconhecendo sua composição. 

(EF04CI02) Testar e relatar transformações nos materiais do dia a dia quando expostos a dife-

rentes condições (aquecimento, resfriamento, luz e umidade). 
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Recursos e materiais necessários 

Aula 1: 

• Água. 

• Caderno. 

• Cartolina. 

• Flor de sal. 

• Giz de cera. 

• Giz de lousa. 

• Lápis de colorir. 

• Lápis preto. 

• Lousa. 

• Sal grosso. 

• Sal negro. 

• Sal refinado. 

Aula 2: 

• Água. 

• Assadeira. 

• Giz de lousa. 

• Jarra. 

• Lousa. 

Aula 3: 

• Balança de cozinha. 

• Canetas de colorir. 

• Colher de chá. 

• Copo descartável. 

• Giz de cera. 

• Giz de lousa. 

• Lápis de colorir. 

• Lousa. 

• Papel cartão. 

• Rótulos de embalagens de alimentos. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Alguns tipos de sal de cozinha 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: todos em suas carteiras, nos lugares habituais.  

Inicie a aula dizendo aos alunos que irão estudar o sal de cozinha, um dos principais temperos 

utilizados na culinária. Explique que o sal é uma substância sólida que, além de ser usado como tem-

pero, realçando o sabor dos alimentos, apresenta diversas outras funções, como: controle de proces-

sos vitais para o corpo humano (contração muscular e condução dos impulsos nervosos do cérebro, 

por exemplo); produção de sabão e de detergente; produção de papel; derretimento de neve em paí-

ses em que há nevascas; produção de soro fisiológico e outros medicamentos; conservação de alimen-

tos, etc. 

Em seguida, conte aos alunos um pouco sobre a história e a origem do sal. Mencione que 

quando não existiam geladeiras, os alimentos, principalmente carnes e peixes, como a carne de sol 

(carne-seca) e o bacalhau, eram conservados com sal. Cite, também, que o sal era tão importante que 

algumas pessoas, na Roma Antiga, eram pagas com sal pelos seus serviços, o que originou a palavra 

“salário”.  

Organize, então, a turma em oito grupos e forneça para cada um dos grupos uma amostra de 

um tipo diferente de sal, como sal refinado, sal grosso, flor de sal, sal negro. Cada amostra deve se 

repetir apenas uma vez entre os grupos. Entregue também uma ficha contendo informações sobre os 

sais, que podem ser obtidas em sites ou em livros, e um copo com 200 mL de água para cada grupo. 

Peça aos alunos que façam uma lista com as características de cada tipo de sal, como tamanho apro-

ximado do grão (pode-se também optar por um tamanho qualitativo, como “muito pequeno”, “pe-

queno”, “médio”, “grande”), cor, tempo que leva para dissolver em um copo de água, etc. Após essa 

exploração, solicite que desenvolvam, em cartolina – com lápis de colorir, canetas coloridas e giz de 

cera – um mural sobre as características da amostra de sal do grupo, possíveis usos e como é obtido 

(extração), colocando uma pequena amostra em um saco plástico para ilustrar o mural. 
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Aula 2 – Extração do sal de cozinha 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: inicialmente, todos devem permanecer em suas carteiras, nos lugares habituais. Na segunda 
etapa da aula, a turma deve ser organizada em um grande semicírculo. 

Inicie a aula mencionando que o sal pode ser extraído de três diferentes formas: evaporação 

da água salgada pela energia solar, mineração de rocha subterrânea e mineração de rocha por dis-

solução. Explique que, em todos os casos, parte-se de uma mistura (seja a rocha ou a água do mar, 

que contém outras substâncias além de cloreto de sódio). A principal fonte, cerca de 90% do sal 

produzido mundialmente, é o sal de rocha. A extração do sal por evaporação e cristalização da água 

do mar nas salinas (locais em que se represa a água do mar em tanques rasos) é mais comum em 

países tropicais. Como essas bacias se localizam no litoral, predominam ventos e temperaturas ele-

vadas, o que favorece a evaporação da água. Nesse processo, o sal utilizado na culinária cristaliza-

se antes dos outros sais dissolvidos (misturados) na água e, assim, é separado. Essa separação pode 

se dar de duas formas: 1. Separação mecânica, em que se usam colheitadeiras que abastecem os 

caminhões caçamba; 2. Separação artesanal, realizada manualmente por trabalhadores, que usam 

enxadas para separar o sal, colocá-lo em carrinhos de mão e transportá-lo até pequenos montes, 

antes de ser colocado em caminhões. 

Proponha, em seguida, a realização de um experimento para simular a extração de sal da água 

do mar, muito comum, por exemplo, no Rio Grande do Norte. Para isso, organize os alunos em um 

semicírculo e no meio, para que todos possam visualizar, dissolva 50 gramas de sal em uma jarra com 

500 mL de água. Misture bem e despeje essa mistura sobre uma assadeira grande, de forma que fique 

apenas uma camada fina da solução. Tire uma foto da assadeira, para que os alunos possam comparar 

depois. Cubra a assadeira com uma rede fina e a coloque em um local da escola onde fique exposta ao 

Sol e ao vento, como ocorre nas salinas. Retorne com os alunos ao local a cada três dias para observa-

ções, solicitando que em cada ocasião sejam realizados registros fotográficos. O objetivo é que, ao fim 

de no máximo 15 dias, a água evapore e eles consigam observar o sal no fundo da assadeira (ainda que 

úmido). Ao final do processo de evaporação, solicite que os alunos construam um painel com os regis-

tros fotográficos observados nos diversos momentos do experimento. Se possível, após a construção 

do painel, exponha-o em um lugar comum da escola. 
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Aula 3 – As implicações do consumo excessivo de sal 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: inicialmente, todos devem permanecer em suas carteiras, nos lugares habituais. Na segunda 
etapa da aula, a turma deve ser organizada em grupos de quatro alunos. 

Nesta aula, aborda-se a importância de evitar o excesso de sal na dieta alimentar e de observar 

e analisar os rótulos das embalagens dos alimentos. 

Inicie a aula mencionando que o sal deve ser consumido com moderação, pois a sua ingestão 

excessiva pode contribuir para o aparecimento de problemas, como hipertensão e formação de pedras 

nos rins. Informe que o sal não está presente apenas nos alimentos salgados, mas também compõe 

muitos alimentos doces, ainda que seu sabor característico não seja perceptível, e que, segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), o ideal é não ultrapassar o limite de consumo diário de 2000 

mg de sódio, o que equivale a 5000 mg de sal (o que corresponde à quantidade de uma colher de chá). 

Reforce que muitos alimentos são misturas e, portanto, possuem diversas substâncias além do sódio 

em suas composições. Se possível, leve uma balança de cozinha para a sala de aula, e quantifique 5000 

mg de sal, com o uso de uma colher de chá e um copo descartável, para que os alunos compreendam 

o miligrama como uma unidade de medida, e visualizem o que são 5000 mg de sal. 

Nesse momento, explique que, entre as substâncias que compõem o sal, o elemento sódio, 

quando em excesso, é o que causa problemas à saúde dos seres humanos, portanto quando se repre-

senta a quantidade de sal de um alimento, é a quantidade desse elemento que é considerada. Em 

seguida, mencione que, em nossos hábitos alimentares, estão presentes pratos que possuem grande 

quantidade de sal. Para exemplificar, apresente uma tabela na lousa, com o tipo de alimento e a quan-

tidade de sal que contém. A seguir, alguns exemplos que podem ser aproveitados. 

Alimento Quantidade de sal (sódio) 

Molho de soja (shoyo) 297 mg em 1 colher de sopa 

Atum enlatado com água 113 mg em uma lata 

Presunto 243 mg por fatia 

Macarrão instantâneo sabor galinha 1737 mg em um pacote 

Pizza congelada 1000 mg por fatia 

Cereal 260 mg em 3 colheres de sopa 

Molhos prontos (catchup, barbecue) 200 mg em 1 colher de sopa 

Comente que, apesar da quantidade de sódio de alguns alimentos parecer pequena, nem sem-

pre comemos, por exemplo, apenas uma fatia de presunto ou apenas um pedaço de pizza, e também 

nem sempre colocamos apenas um sachê (1 colher de sopa) de catchup no hambúrguer; portanto 

essas quantidades podem se acumular em uma refeição ou entre refeições de um mesmo dia; de modo 

a ultrapassar a quantidade máxima recomendada de 5000 mg de sal por dia. 

Organize a turma em grupos de quatro alunos e forneça embalagens de alimentos presentes 

no cotidiano dos alunos, como as de biscoitos, sucos industrializados, chocolates, pães, etc. Auxilie-os 
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na leitura das embalagens, enfatizando a quantidade de sal ou de sódio representada. Troque as em-

balagens entre os grupos para uma maior conscientização sobre a quantidade de sal presente nos 

diversos tipos de alimentos. Concluída essa reflexão, solicite que os alunos produzam, em casa, uma 

cartilha de orientação quanto ao consumo consciente do sal para uma alimentação mais saudável, com 

base nos alimentos que possui em casa. Depois, a cartilha pode ficar disponível na sala para que outros 

alunos a vejam. 

Aferição de aprendizagem 

Sugerimos que a aferição de aprendizagem seja realizada por meio de discussões ao longo e 

ao término das aulas. Além disso, ao final do trabalho, retome as anotações feitas pelos alunos. Discuta 

com eles sobre o que aprenderam a respeito das utilidades e das propriedades do sal. Pergunte quais 

informações foram novidade para eles. Conduza a conversa de modo que eles relacionem o que sa-

biam e pensavam antes e o que sabem e pensam agora sobre os temas.  

Você pode também propor aos alunos alguns itens de autoavaliação: 

• Como foi minha participação na atividade em grupo? 

• Fiz as atividades com o empenho necessário? 

• Trabalhei dentro do tempo adequado? 

• Deixei o local de estudo organizado e limpo? 

• Qual parte da atividade gostei mais de fazer? 

• Como foi minha participação nos experimentos? 

 

Questões para auxiliar na aferição  

1. Em um restaurante, foram disponibilizados quatro tipos de sal: marinho, refinado, negro e flor de 
sal. Consultando a tabela a seguir, assinale o sal com a menor quantidade de sódio, ideal para 
salgar a batata frita. 

Tipo de sal Quantidade de sódio em 1 g de sal 

Sal marinho 390 mg 

Flor de sal 450 mg 

Sal refinado 400 mg 

Sal negro 380 mg 

a) Sal marinho. 

b) Flor de sal. 

c) Sal refinado. 

d) Sal negro. 
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2. Classifique as afirmações a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F): 

(   ) O sal está presente apenas em alimentos sólidos e salgados. 

(   ) O sal sempre prejudica o organismo dos seres humanos. 

(   ) O sal pode ser utilizado na produção de medicamentos e de produtos de limpeza. 

(   ) O sal é extraído de algumas rochas e da água dos mares. 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que o aluno assinale apenas: 

d) Sal negro. 

2.  

(F) O sal está presente apenas em alimentos sólidos e salgados. 

(F) O sal sempre prejudica o organismo dos seres humanos. 

(V) O sal pode ser utilizado na produção de medicamentos e de produtos de limpeza. 

(V) O sal é extraído de algumas rochas e da água dos mares. 

 

 


