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RESUMO 
 

O sal rosa do Himalaia é um produto que ganha destaque, atualmente, em função do 
teor de sódio reduzido, quando comparado com o sal comum, porém, não existem 
pesquisas que comprovem cientificamente a validade dessas afirmações, e além disso, 
não há informações sobre o perfil de consumo do sal do Himalaia no município de 
Vilhena-RO. Assim, os objetivos desse estudo foi analisar os teores de potássio (K) e 
sódio (Na) de sal do Himalaia, comparando os resultados obtidos com o sal comum e 
adquirir informações sobre o perfil do consumidor do sal do himalaia em relação ao uso 
e ao conhecimento de suas propriedades em Vilhena (RO). Afim de atingir tais 
objetivos quatro marcas comerciais diferentes de sal do Himalaia foram analisadas 
quanto aos teores de Na e K com auxílio do fotômetro de chama no laboratório de 
nutrição da Faculdade da Amazônia e para entender o perfil do consumidor foi aplicado 
um questionário semiestruturado em 200 entrevistados. Foi possível concluir com esse 
estudo que as marcas de sal rosa do Himalaia existentes no mercado local no município 
de Vilhena – RO no período de agosto a novembro de 2019 apresentaram teor de sódio 
similar ao do sal refinado comum e o teor de potássio superior ao sal comum. Os 
maiores percentuais dos entrevistados nesse estudo não têm conhecimento acerca das 
propriedades do sal rosa do Himalaia e tampouco, dos benefícios promovidos a saúde 
em função do consumo de sal rosa do Himalaia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde os primórdios o sal é um alimento que está intimamente relacionado com o 

desenvolvimento da humanidade. Em diversas culturas, em diferentes épocas e estágios de 

desenvolvimento encontra-se referências à extração, comercialização e consumo do sal. O sal 

é utilizado tanto nos lares quanto nas indústrias. É um componente de fácil obtenção e preço 

acessível (MIGUEL et al., 2018). 

Segundo dados do Insumos ltda (2013), o consume médio diário de sal pelo brasileiro 

é de 14 g, sendo que a quantidade considerada saudável pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) apenas de 5 g diárias. 

O número de portadores de doenças cardiovasculares tem aumentado podendo isto ser 

associado ao consumo excessivo de sal, tornando mais frequente a busca por sais alternativos, 

com menor teor de sódio (NILSON et al., 2012). 

Novas alternativas de sais que afirmam possuir características atrativas, como menor 

teor de sódio e maior quantidade de minerais, vem ganhando destaque na substituição do sal 

de cozinha comum. Apesar de geralmente haver a necessidade da retirada de minerais que 

possam afetar o produto, a obtenção do sal, em algumas minas subterrâneas, não se faz 

necessário o processo de refino devido a pureza elevada (DE MELO et al., 2008). 

O sal do Himalaia, também conhecido como sal rosa, ganhou atenção nos últimos anos 

devido aos seus possíveis benefícios à saúde em substituição ao sal refinado. Extraído de 

rochas da região do Himalaia, a importação por indústrias brasileiras impulsionou o seu 

consumo. O maior incentivo ao consumo do sal do Himalaia justifica-se na afirmação de que 

o produto apresenta teor reduzido de sódio e aumentado de oligoelementos em comparação 

com o sal marinho (MOZAFFARIAN et al., 2014). 

Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo caracterizar o perfil do consumo e a 

qualidade do sal rosa do Himalaia no município de Vilhena-RO. 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 SAL  
 O sal de cozinha, cloreto de sódio (NaCl), ou simplesmente sal se encontra, em 

condições normais, na forma de um sólido branco cristalino que é estruturado na proporção 



6 

de um cátion, decorrente do elemento químico sódio, e um ânion, decorrente do elemento 

químico cloro (SOUTO, 2018). 

 O cloreto de sódio é classificado como uma substância abundante na natureza, pois 

além dos oceanos, que constituem uma fonte interminável, pode-se obter sal de jazidas 

subterrâneas, de fontes de salmouras naturais, de lagos salgados ou de mares. É comum 

encontrar outros sais diluídos no mar, mas o cloreto de sódio representa 77 % do total 

(NORSAL, 2018).  

As propriedades físico-químicas do sal são obtidas a partir dos elementos que o 

compõe, 60,63 % de cloro elementar e 39,34 % de sódio fazem parte da fórmula do sal (SALT 

INSTITUTE, 2018).  

  O sal é muito utilizado em vários segmentos como na fabricação de cloro, ácido 

clorídrico, borracha e também nas indústrias têxteis, alimentícias (tanto para alimentação 

humana como na alimentação animal) de sabão, entre outros (REFIMOSAL, 2018).   

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o conceito do 

sal para consumo humano este associado ao cloreto de sódio cristalizado, extraído de fontes 

naturais e incorporado obrigatoriamente de iodo. Ele deve ser inodoro, ter granulometria 

homogênea e ter sabor salino-salgado natural, além disto não pode apresentar 

microorganismos patogênicos, sujeiras ou qualquer outra impureza.  

Independentemente do tipo de sal, ele somente é considerado próprio para o consumo 

humano se contiver teor igual ou superior a 15 miligramas até o limite máximo de 45 

miligramas de iodo por quilograma de produto (BRASIL, 2013).   

2.1.1 Tipos de Sal 
 

Existem uma grande diversidade de sais disponíveis para o preparo de alimento 

(FLARYS, 2014).  A seguir é apresentado alguns segundo Flarys (2014): O sal grosso é 

aquele que somente foi extraído, contendo em sua composição a mesma quantidade de sódio 

e de cloro do composto já conhecido.  

Já o sal refinado é passado por um processo de refinamento, sendo muito usado como 

conservante, e também para realçar o sabor dos alimentos. No Brasil, este sal é enriquecido 

com iodo a fim de evitar doenças como o bócio.  

O sal light possui menor teor de sódio, em que é composto por 50% de cloreto de sódio 

e 50% de potássio, o que poderia ser interessante para as pessoas hipertensas, porém, não é 
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recomendado para aqueles que possuem problemas renais, devido à alta concentração de 

potássio (SOUZA, 2014).  

Os outros sais como o sal rosa do Himalaia (rico em minerais), negro (sabor sulfuroso), 

rosa do Peru (menor teor de sódio), defumado, sal azul (marinho) e o flor de sal (retirados das 

camadas superficiais das salinas) são variedades que possuem características específicas, que 

variam a quantidade de sódio e além disso, podem ser acrescido de outros nutrientes como o 

ferro, manganês e outros minerais, segundo relata (MANARINI, 2012). 

2.2 SAL ROSA DO HIMALAIA 
 

O sal rosa do Himalaia é um sal rocha extraído principalmente das minas de sal de 

Khewra, localizada no distrito de Jhelum, na cidade de Punjab (Paquistão). Esta mina é a 

segunda maior do mundo e a deposição do sal ocorreu desde o período Pré-Cambriano 

(RAHMAN et al., 2015). 

O sal rosa do Himalaia, provém da Cordilheira do Himalaia, há milhões de anos, a 

região era coberta por um mar com alta concentração de minerais. Uma parte da água foi 

evaporada com a ação do tempo, fazendo com que as substâncias fossem cristalizadas pelo 

efeito do sol, resultando esse sal de coloração rosada devido à alta quantidade de minerais em 

sua composição, em especial ao óxido de ferro que dá a sua coloração  (RAMALHO, 2014).  

2.3 COMPOSIÇÃO DO SAL ROSA 
 

Os principais componentes do sal amplamente comercializado são o cloro, o sódio e o 

iodo. O sódio é um mineral muito importante e está associado às funções vitais do nosso 

organismo, tais como: contração muscular, propagação do influxo nervoso e equilíbrio dos 

fluídos celulares. O sódio e o cloro são os principais minerais do meio extracelular, do plasma 

sanguíneo (MIGUEL et al., 2018). 

O sal rosa apresenta em sua composição elementos-traço, como Fe, Ca e Mg, e possui 

colorações diversas, como transparente, branca, rosa e avermelhada, que variam de acordo 

com o local de extração e minerais nele contidos (RAHMAN et al., 2015).  

A coloração rosa a vermelhado é a mais utilizada para fins comerciais, sendo 

responsável por esta cor a presença de óxido de ferro em sua composição (DA COL, 2013). 

Sua composição é formada por mais de 80 substâncias minerais, sendo elas fósforo, bromo, 
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boro, cloro, ferro sulfato de cálcio, sulfato de magnésio, sulfato de potássio, cloreto de sódio, 

entre outros (RAMALHO, 2014).  

2.4 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO SAL ROSA DO HIMALAIA 
 

O sal rosa do Himalaia, também conhecido como sal rosa, ganhou popularidade nos 

últimos anos devido aos seus possíveis benefícios à saúde em substituição ao sal refinado. 

Pelo fato de não ter muitos estudos que comprovam a premissa, o maior estímulo ao consumo 

do sal rosa do Himalaia, justifica-se, na teoria de que o produto apresenta teor reduzido de 

sódio e maior teor de oligoelementos em comparação com o sal de cozinha (MOZAFFARIAN 

et al., 2014). 

O sal do Himalaia tem uma característica marcante, a sua coloração rosada, que é 

justificada pela presença de óxido de ferro em sua composição, forma inorgânica do mineral 

presente nas rochas do Himalaia. O óxido de ferro pode causar reações tóxicas graves, quando 

ingerido em quantidades elevadas por humano. Porém, o teor de óxido de ferro do sal do 

Himalaia não pode ser considerado um risco à saúde devido às baixas concentrações e 

escassez de estudos sobre o tema. Vale destacar, entretanto, que também não existem estudos 

que garantam sua segurança em longo prazo; como já citado, seu consumo tem aumentado 

nos últimos anos e poderia representar um potencial efeito deletério a saúde associada ao 

excesso de sódio e de óxido de ferro diante da ingestão frequente e crônica (TAN et al., 2016). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Caracterização do estudo e Coleta de dados  

 

Este estudo foi dividido em duas etapas.  

Primeiramente, foi realizada a análise no Laboratório de Nutrição da Faculdade da 

Amazônia das marcas comerciais de sal rosa do Himalaia existentes em mercado local na 

cidade de Vilhena/RO entre o período de agosto a novembro de do ano de 2019, afim de 

verificar a quantidade de sódio e potássio presentes no sal do Himalaia dessas diferentes 

marcas.  

Para isso, percorreu-se os mercados locais entre o período de agosto a novembro de 

do ano de 2019 e adquiriu-se as marcas de sal rosa do Himalaia presentes nesses 

estabelecimentos. Para realizar o comparativo dos teores de Na e K das amostras de sal rosa 

do Himalaia foi adquirida uma amostra de sal comum. Após esse levantamento, foram 

adquiridas quatro marcas de sal rosa do Himalaia existentes nos mercados de Vilhena/RO. As 

amostras do produto foram encaminhadas para o Laboratório de Nutrição da Faculdade da 

Amazônia e submetidas a análise quantitativa dos teores de sódio e potássio determinados 

com auxílio do fotômetro de chama.  

Para as análises de sódio e potássio foram pesadas 10 gramas de cada amostra de sal 

com auxílio da balança semi-analitica. Após pesagem as amostras foram diluídas em 100 ml 

de água deionizada.  Todas as amostras foram quantificadas em quatro repetições e assim, 

procedeu-se a leitura das quadruplicatas das amostras no fotômetro de chama.  

 

A segunda etapa se caracteriza por uma avaliação do perfil do consumidor do sal rosa 

do Himalaia na cidade de Vilhena/RO utilizando para isso um questionário semiestruturados 

(anexo 1) com perguntas referentes ao consumo e conhecimento de propriedades do sal do 

Himalaia.  

Para coleta de dados foi realizada entrevistas com 200 pessoas em diferentes local na 

cidade de Vilhena-RO. O questionário aplicado na entrevista possui 21 questões acerca do 

conhecimento do consumidor sobre a origem, forma de utilização, diferença em relação ao sal 

comum e seus possíveis benefícios a saúde do sal rosa do Himalaia.  
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Análise de dados  

De posse dos resultados das análises dos teores de sódio e potássio, foram adquiridas 

as médias dos teores de cada elemento e posteriormente tabelados para discussão com base na 

estatística descritiva.  

Em relação à pesquisa com questionário semi estruturado, após o recebimento das 

respostas do questionário, foi gerado gráficos com a porcentagem de cada resposta. As 

respostas foram ordenadas em planilha do Excel para geração de gráficos.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSOES  

4.1 Análise dos teores de sódio e potássio no sal rosa do Himalaia e no sal comum 

A qualidade em termos de teor de sódio e potássio podem ser observados na tabela 1. 

 

Tabela 1. Teor de Na e P em amostra de sal comum. 

 

Amostras  Na (mg)   K (mg) 

Sal Comum 507,00 0,20 

 

Os teores de sódio entre as diferentes marcas de sal do Himalaia apresentaram pouca 

diferença entre si (tabela 2). Porém, em relação a quantidade de potássio o sal da marca 02 e 

04 apresentaram teores mais elevados.  

Em comparação ao sal comum todas as marcas de sal do Himalaia apresentaram teores 

mais alto de potássio (tabela 2).  

O teor de sódio do sal refinado e sal do Himalaia apresentou uma diferença pequena 

no teor de sódio de aproximadamente (tabela 2).  

 

Tabela 2. Médias dos teores de Na e K de diferentes marcas do sal do Himalaia encontrados 

nos mercados de Vilhena (RO) no período de agosto a novembro de 2019.  

Marcas  Na (mg) K (mg) 

01 498,00 88,75 

02 497,00 113,00 

03 499,25 82,50 

04 498,00 107,75 

 

O sal comum é submetido a diversas etapas de tratamentos químicos para a retirada de 

minerais, cristalização da salmoura, secagem, peneiramento e a adição de iodo e anti 

aglutinantes. A presença de minerais pode afetar a qualidade do sal, sabor e coloração, por 

isso devem ser eliminados (DA COL, 2013).  

Segundo Bastos et al., (2017), a formação das minas de sal de Khewra consiste em 

sais de rocha que são compostos, principalmente, por NaCl, KCl e CaSO4. Todas as amostras 

apresentaram presença alta de potássio, assim como de sódio, caracterizando a composição 

mineral da região. 
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O potássio é um mineral essencial na alimentação humana.  O efeito do potássio na 

redução da pressão arterial em doentes hipertensos através do aumento da sua ingestão 

alimentar está hoje comprovado e poderia ser de grande utilidade em particular em pessoas 

com habito de consumo elevados de sal (SANTOS et al., 2015). 

 

4.2 Análise do questionário sobre perfil do consumidor de sal rosa do Himalaia em 

Vilhena (RO) 

Em relação ao questionário aplicado e a partir da análise através de gráficos, os 

resultados obtidos mostram que as opiniões sobre o sal do Himalaia são bem divididas, isso é 

reflexo do conhecimento pouco aprofundado em relação ao assunto.  

Em relação a faixa etária 60,2% dos entrevistados tem entre 18 e 25 anos (Figura1) e 

23,4% tem entre 35 e 50 anos. Sendo o menor percentual dos entrevistados acima de 50 anos 

(Figura 1). 

 

Figura 1. As porcentagens do gráfico correspondente ao uso faixa etária dos entrevistados 

no município de Vilhena/RO.  

 
 

Entre os entrevistados 70,3% são solteiros e 29,7% são casados (Figura 2).  

 

 

 

 

 

Figura 2. As porcentagens do gráfico correspondente acerca do estado civil dos entrevistados no 

município de Vilhena/RO.  
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Em relação ao sexo, 43,8% dos entrevistados eram do sexo masculino e 56,3% do sexo 

feminino (Figura 3).  

 

Figura 3. As porcentagens do gráfico correspondente aos entrevistados do sexo masculino e 
feminino no município de Vilthena/RO.  

 
Entre os entrevistados 36,7% residem com até três pessoas em casa e 10,9% dos 

entrevistados moram com até cinco pessoas na residência (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. As porcentagens do gráfico correspondente a quantidade de pessoas que residem na 
casa dos entrevistados no município de Vilhena/RO.  
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Em relação a quantidade de pessoas que trabalham na residência dos entrevistados 

46,4% apenas duas pessoas trabalham e 26,4% até três pessoas trabalham e contribuem na 

renda familiar (Figura 5).  

 

Figura 5. As porcentagens do gráfico correspondente a quantidade de pessoas que que 
trabalham na casa do entrevistado no município de Vilhena/RO.  

 
Em relação a renda familiar 42,2% recebem até três salários mínimos e 26,6% de um 

a dois salários mínimos e 25,8% de dois a três salários mínimos (Figura 6).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. As porcentagens do gráfico correspondente a renda familiar dos entrevistados no 
município de Vilhena/RO.  
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Em relação ao grau de escolaridade dos entrevistados 29,7%, possuem ensino superior 

incompleto e o mesmo percentual apresentam ensino médio completo (Figura 7).  

 

Figura 7. As porcentagens do gráfico correspondente ao grau de escolaridade dos 
entrevistados no município de Vilhena/RO.  

 

 
No que diz respeito a utilização do sal rosa do Himalaia, 46,8 % dos que responderam 

questionário nunca fizeram uso do sal (Figura 8). Dos que já usaram ou usa o sal do Himalaia 

corresponde a 41,1%, sendo que 12,1% responderam que não conhecem o sal do Himalaia 

(Figura 8). 

 

 

 

 

Figura 8. As porcentagens do gráfico correspondente ao uso do sal do Himalaia no 

município de Vilhena/RO.  
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De acordo com o gráfico 45,2% dos que responderam o questionário conhecem a 

origem do sal do Himalaia e 54,8 % não conhecem (Figura 9). 

Figura 9. As porcentagens do gráfico correspondente dos entrevistados que 

conhecem a origem do sal rosa no município de Vilhena/RO. 

 

Referente aos que acreditam que o sal rosa é mais saudável que o sal branco comum 

(Figura 10). As opiniões se dividem em 63,7 % acreditam que o sal rosa é melhor que o sal 

branco, enquanto que 8,9 % não acredita e ainda somam 27,4% dos entrevistados àqueles que 

desconhecem sobre o assunto (Figura 10).   

 

 

 

 

 

Figura 10. Gráfico correspondente as porcentagens dos entrevistados que acreditam que o sal 

do Himalaia é melhor para consumo do que sal branco comum no município de Vilhena/RO. 
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Dos entrevistados que responderam o questionário, 67,7 % não acreditam nos 

possíveis benefícios e vantagens do sal do Himalaia para a saúde. Contudo, 32,3% acreditam 

nos possíveis benéficos do sal do Himalaia (Figura 11).  

Figura 11. As porcentagens do gráfico correspondente dos entrevistados que acreditam nos 

benefícios e vantagens do sal do Himalaia para saúde no município de Vilhena/RO.  

 

Entre os entrevistados 41,1% desconhecem sobre o preço do sal do Himalaia. Por outro 

lado, há 41,9 % dos entrevistados que acham o produto com valor elevado. E ainda há àqueles 

que acham o valor adequado em função da qualidade do produto, correspondente a 15,3% dos 

entrevistados (Figura 12).  

Pelo fato do sal do Himalaia ser um produto importado pelas indústrias brasileiras, 

pode justificar o custo elevado. 
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Figura 12. As porcentagens do gráfico correspondente da opinião dos entrevistados sobre o 

custo financeiro do Sal do Himalaia no município de Vilhena/RO. 

 

De todos os entrevistados apenas 13,7% afirmaram conhecer a quantidade ideal de sal 

que pode consumir diariamente (Figura 13). Todavia, um porcentual de 86,3% desconhece 

essa quantidade de sal a ser consumida diariamente (Figura 13).  

O consumo diário de sódio recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

é de 5 g de sal por dia (1 colher de chá), enquanto que, no Brasil o consumo de sal é de 

aproximadamente 12 gramas por dia por brasileiro.  
 

Figura 13. As porcentagens do gráfico correspondente dos entrevistados que conhecem a 
quantidade ideal de sal a ser consumido por dia no município de Vilhena/RO. 

 
 

 Entre os entrevistados 75% acreditam que o sal do Himalaia é benéfico para 

hipertensos. E 25% não acreditam que seja benéfico (Figura 14).  
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Figura 14. As porcentagens do gráfico correspondente dos entrevistados no município de 
Vilhena/RO que acreditam que o sal do Himalaia é especial para hipertensos. 

 

Sabe-se que hipertensão está relacionada com consumo excessivo de sal. Sendo o sal 

do Himalaia um sal com teor menor de sódio, pode-se afirmar que em relação ao sódio, é um 

sal mais benéfico para hipertenso, desde, de que respeite o limite de consumo de sal 

recomendado diariamente. 

Acerca do conhecimento do sal rosa do Himalaia, observa-se que 66,1% não conhecem 

a diferença entre o sal rosa do Himalaia e o sal comum, enquanto que 33,9% sabem alguma 

informação a respeito (Figura 15). 

  

Figura 15. As porcentagens do gráfico correspondente dos entrevistados que conhecem a 

diferença do sal rosa do Himalaia e o sal comum no município de Vilhena/RO. 

 

 
De acordo com os entrevistados 9,7% aprendeu sobre a utilização do sal do Himalaia 

pela televisão, através de amigos são 19,4%, referente aos que conhece através de outra opção 

corresponde 15,3%, já os que não conhecem sobre o assunto é referente a 39,5% (Figura 16). 
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 Figura 16. As porcentagens do gráfico correspondente sobre aonde e com quem os 

entrevistados aprenderam sobre a utilização do sal do Himalaia no município de Vilhena/RO. 

 

 
Referente a forma de utilização do sal rosa do Himalaia 8,9% utilizam para temperar 

salada e 28,2% utilizam no cozimento de alimentos e 62,9% não utilizam. (Figura 17).  

 

Figura 17. As porcentagens do gráfico correspondente sobre a forma de utilização do sal rosa 
do Himalaia pelos entrevistados no município de Vilhena/RO. 

 
A maioria dos entrevistados acredita que o sal do Himalaia é verdadeiro 

correspondendo a 79,8%, e os que não acreditam é apenas 20,2% (Figura 18). 

 

 

 

 

Figura 18. As porcentagens do gráfico correspondente dos entrevistados no município de 

Vilhena/RO que acreditam e aqueles que não acreditam que o sal do Himalaia é verdadeiro. 
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Em relação as nutrientes do sal do Himalaia apenas 9,7% conhecem os nutrientes, já a 

porcentagem de pessoas que não os conhece corresponde a 90,3% (Figura 19).  

 

Figura 19. As porcentagens do gráfico correspondente dos entrevistados que conhecem os 

nutrientes do sal do Himalaia no município de Vilhena/RO. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20. As porcentagens do gráfico correspondente aos percentuais dos locais aonde os 

entrevistados compram o sal do Himalaia no município de Vilhena/RO. 
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De todos os entrevistados 48,4% não sabem aonde adquirir o sal rosa do Himalaia e 

41,1% compram o sal do Himalaia em supermercado e 8,9% em lojas de produtos naturais 

(Figura 20).   

Observa-se ainda que entre aqueles entrevistados, 11,7% consomem o sal rosa do 

Himalaia a mais de um ano e 10,2% a menos de seis meses (Figura 21). 

 

Figura 21. As porcentagens do gráfico correspondente ao período que os entrevistados 
consomem o sal rosa do Himalaia no município de Vilhena/RO. 

 
Aqueles que consomem diariamente o sal rosa do Himalaia corresponde a 15,6% dos 

entrevistados (Figura 22). 

Figura 22. As porcentagens do gráfico correspondente ao percentual de entrevistados que 
consomem diariamente o sal rosa do Himalaia entre os entrevistados no município de Vilhena/RO. 
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Figura 23. Gráfico relativo aos percentuais de resposta dos entrevistados no município de 

Vilhena/RO quando questionados sobre: caso você tenha pressão alta, percebeu melhoria na 

pressão após iniciar o consumo de sal rosa do Himalaia?  

 

 
Segundo os entrevistados 60,2% desconhecem a quantidade de sódio que consomem 

diariamente e 26,6% acreditam que consomem quantidade superior a 5 gramas por dia de 

sódio. 

  

Figura 24. Gráfico relativo aos percentuais de resposta dos entrevistados no município de 

Vilhena/RO quando questionados sobre: Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a 

recomendação de ingestão de sal deve ser até 5 gramas/dia ou 2000mg de sódio, a ingestão do 

brasileiro está em torno de 12g de sódio/dia, mais do dobro da quantidade recomendada. Qual 

o seu consumo de sódio por dia?  
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5 CONCLUSÃO  
 

As marcas de sal rosa do Himalaia existentes no mercado local no município de 

Vilhena – RO apresentaram teor de sódio inferior ao do sal refinado comum e o teor de 

potássio superior ao sal comum.  

Os maiores percentuais dos entrevistados nesse estudo não têm conhecimento acerca 

das propriedades do sal rosa do Himalaia e tampouco, dos benefícios promovidos a saúde em 

função do consumo de sal rosa do Himalaia.  
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ANEXO 

QUESTIONÁRIO SOCIO-ECONÔMICO  

Faixa etária dos entrevistados. 

(  ) 18 à 25  (  )  26 à 35 (  )  35 à 50  (  )  acima de 50 

Estado civil: ____________ 

 Sexo: masculino (  ) feminino (  )  

  

1. Quantas pessoas residem na casa  

1(  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) +6 (  )  

 

 2.Quantas pessoas na família trabalham  

 1(   ) 2 (   ) 3 (   ) +3 (   )  

  

3. Renda média da família  
 (  ) Até um salário mínimo  

(  ) De um a dois salários mínimos  

(  ) De dois a três salários mínimos  

(  ) Acima de três salários mínimos  

  

4. Grau de escolaridade  
(  ) Ensino fundamental incompleto  

(  ) Ensino fundamental completo  

(  ) Ensino médio incompleto  

(  ) Ensino médio completo  

(  ) Ensino Superior incompleto  

(  ) Ensino Superior Completo  

(  ) Não Alfabetizado 

  

QUESTIONÁRIO QUANTO AO USO DE SAL ROSA DO HIMALAIA 

  

5. Você já utilizou sal rosa do Himalaia? 
(  ) Sim (  ) Não    ( ) não conheço 
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6. Você sabe que o sal rosa do Himalaia é Extraído das montanhas do Himalaia e tem origem marinha? 
(  ) Sim (  ) Não      
 
7. Você sabe a diferença entre o sal rosa do Himalaia e o sal comum? 
(  ) Sim (  ) Não     

8. Onde e com quem aprendeu sobre a utilização do sal rosa do Himalaia? 
(   ) Não sei sobre o assunto.  

(   ) lojas de produtos naturais 

(   ) Amigo  

(   ) Revista  

(   ) Televisão  

(   ) Escola  

(   ) Profissional da saúde 

(   ) Academia 

(  ) Outro:   

9. Acredita que o sal rosa do Himalaia é melhor para consumo do que o sal branco comum?  
(    )  Sim 
(    ) Não 
(    ) Não sei sobre o assunto  

10. Conhece os benefícios e vantagens do Sal rosa do Himalaia para saúde?  
         (    ) Sim. 
         (    ) Não. 
 
11. De que forma são utilizadas o sal rosa do Himalaia?  

(    ) Não utilizo  

(    ) Para temperar em saladas 

(    ) Adiciona durante o cozimento de alimentos  

 Outra forma: _________________________________________ 

12. Você acredita que o sal rosa do Himalaia é verdadeiro? 

(    ) Sim   (    ) Não. 

13. Você conhece os minerais do sal rosa do Himalaia? 
(    ) Sim.   (    ) Não. 
 
14. O que você acha do Preço do sal rosa do Himalaia?  
(    ) é adequado, em função da qualidade do produto 
(    ) Barato 

(    ) caro  

(    ) desconheço o preço 



29 

 
15. Aonde você compra o sal rosa do Himalaia?  
 
(   ) Lojas de Produtos naturais  

(   )  Supermercados 

(   ) Loja de suplementos (de academia) 

(   ) Na Farmácia  

 
Outro: _____________________________________________ 
 
16. Você sabe qual é a quantidade ideal para consumir de sal por dia?  
(  ) Sim (  ) Não     
 
17. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a recomendação de ingestão de sal deve ser até 5 
gramas/dia ou 2000mg de sódio, a ingestão do brasileiro está em torno de 12g de sódio/dia, mais do dobro 
da quantidade recomendada. Qual o seu consumo de sódio por dia?  
 

(  ) maior do que 5 gramas/dia  (  )  menor do que 5 gramas/dia 

(   ) desconheço 

 

18. O sal rosa do Himalaia é considerado por alguns nutricionistas como um sal especial para 
hipertensos, porque possui menos sódio. você acredita nessa informação?  
(  ) Sim (  ) Não     

 
19. Você consome o sal rosa do Himalaia a quanto tempo?  
 
(  ) menos de  6 meses (  ) mais de seis meses  
(  ) mais de um ano      (  ) Não  consumo   
 
20.  você utiliza o sal rosa do Himalaia diariamente?  
(  ) Sim (  ) Não     
 
21. Caso você tenha pressão alta, percebeu melhoria na pressão após iniciar o consumo de sal rosa do 
Himalaia? 
 

(    ) Não tenho Pressão alta 

(   ) Eu Tenho pressão alta. e sim, percebi melhoria na minha saúde 

(   ) Eu Tenho pressão alta. e não percebi melhoria na minha saúde 


