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Resumo 

O presente trabalho apresenta as análises qualitativa e 
quantitativa dos resíduos do sal rosa do Himalaia. A 
difração de raios X apontou discrepâncias entre as 
amostras analisadas. A fluorescência de raios X 
demonstra que os resíduos dos sais, de quatro marcas 
comerciais diferentes, apresentam quantidades 
significativas de Na, Mg, Al, Si, Fe, e S. Elementos como 
K, Ca, P, Sr, Br, Rb, Zr, Mn, Ti, Cu, Zn também foram 
identificados. O Al, Mn, Sr e Br podem ter efeitos nocivos 
ao organismo. 

Introdução  

Os sais alternativos ganham evidência no mercado 

brasileiro. Em especial, o sal rosa do Himalaia destaca-

se por sugerir ter menor quantidade de sódio que o sal 

branco, e até 80 minerais ou oligoelementos essenciais 

à saúde humana [1]. Algumas de suas propriedades 

terapêuticas, apontadas na mídia, são: melhorar a saúde 

cardiovascular; regular a acidez do organismo e 

melhorar o sono [2]. No entanto, há escassez de estudos 

que avaliem corretamente o comportamento dessa 

iguaria no organismo.  

Material e Métodos 

Foram obtidas quatro amostras de sal, a partir da 

decantação em água filtrada, retirada do sobrenadante, 

secagem natural dos resíduos, moagem e peneiração. O 

pó fino resultante, de cada marca de sal, foi chamado de 

Rosa 1, Rosa 2, Rosa 3 e Rosa 4. As amostras foram 

submetidas às análises de difração de raios X (DRX) e 

fluorescência de raios X (FRX). 

Resultados e Discussão 

 
Figura 1. Gráfico de raios X da amostra Rosa 1, a qual apresentou 

maior número de moléculas identificadas. 

 

As amostras submetidas à DRX apresentaram 

magnesita e quartzo. Além disso, na amostra Rosa 1  

 

identificou-se brushita, coesita e sulfato de cálcio. Na 

Rosa 2, anidrita e sulfato de cálcio e na Rosa 3, 

hematita. 

Os elementos encontrados nas quatro amostras 

submetidas à FRX foram: silício, fósforo, enxofre, ferro, 

cobre, magnésio, sódio, potássio, cloro, cálcio, 

considerados benéficos à saúde. Em contrapartida, o 

alumínio e manganês, também encontrados, são fatores 

de risco para o desenvolvimento de doenças 

neurodegenerativas [3, 4]. O estrôncio apresenta-se 

como fator de enfraquecimento dos ossos [5]. O bromo é 

capaz de oxidar moléculas biológicas, causando danos 

ao organismo [6]. Paládio, rubídio, zircônio e titânio 

possuem atividades biológicas desconhecidas.  

Conclusões 

Nenhum mineral necessário à saúde encontrado nas 

amostras analisadas é capaz de suprir as necessidades 

diárias de referência, baseado em tabelas da OMS. 

Dado o exposto conclui-se que a ingestão do sal rosa do 

Himalaia deve ser reduzida ou anulada, principalmente 

por conta do alumínio, manganês, estrôncio e bromo, 

maléficos ao organismo humano.  
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