
... como acontece a importação do sal 
que abastece a fábrica do Pontal da Barra
Com o encerramento definitivo da extração de sal em Alagoas, em 2019, as atividades 
da fábrica do Pontal da Barra ficaram suspensas. E, há pouco mais de um 
ano, essa fábrica voltou a produzir cloro-soda usando sal importado 
diretamente do Chile. Mão de obra especializada, navios, guindastes, 
caminhões e até mesmo drones fazem parte da operação, 
gerando mais de 200 novos postos de trabalho e 
contribuindo para o desenvolvimento de Alagoas.

Conheça o passo a passo da chegada 
do sal importado:

Quer saber mais?

Acesse o site
braskem.com.br/alagoas 

Entre no nosso 
WhatsApp:

0800 006 3029 ou 
0800 954 1234
De segunda a sexta, das 8h às 18h 
(exceto feriados). Ligações gratuitas, 
inclusive de celulares.

82 99973-7161

Assim que chega, o sal é 
retirado dos navios e vai 
sendo armazenado, com toda 
a segurança, em um pátio 
exclusivamente construído 
para isso pela Braskem. Essa 
etapa é monitorada por drones 
com tecnologia 3D.

Caminhões protegidos 
por lonas especiais para 
esse tipo de transporte 
percorrem os 6,5 
km até a fábrica do 
Pontal da Barra. Todo 
o trajeto é planejado 
para causar o menor 
impacto possível no 
trânsito daquela região 
da cidade.

Já na fábrica, o sal fica armazenado 
em um espaço que foi construído para 
abrigar até 12 mil toneladas ao mesmo 
tempo.

O sal importado é então levado para tanques, para ser 
dissolvido, e a salmoura se transforma em matéria-
prima para a produção de cloro-soda. Um terço da 
produção nacional sai da fábrica do Pontal da Barra, 
o que mostra a sua relevância para a economia do 
estado de Alagoas e do Brasil.

Somada à fábrica de Marechal Deodoro, as operações 
da Braskem geram mais de 600 empregos diretos e 2 
mil indiretos e movimentam aproximadamente R$ 1,5 
bilhão por ano na economia local.

O sal é adquirido de 
fornecedores licenciados, 
no Chile e, de lá, transportado 
em navios até o Porto de 
Jaraguá, em Maceió. Mais 
de 600 mil toneladas de sal 
importado já chegaram até 
aqui, em 19 navios.

A CHEGADA EM 
MACEIÓ

NO PORTO

DO PORTO PARA A FÁBRICA

ARMAZENAMENTO 
NA FÁBRICA

A PRODUÇÃO DE CLORO-SODA
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