
Resumo:
O sal é um importante commodity em todo o mundo, e representa a principal fonte de ingestão de sódio para humanos. Se por um lado
esse elemento é necessário para diversas funções fisiológicas, por outro é um dos fatores que podem potencializar doenças crônicas não
transmissíveis, como a hipertensão. Tendo em vista esse contexto, notou-se um aumento na busca por variações de sais com menor teor
de sódio, como sal rosa do Himalaia e sal light, cujas composições são variáveis e também relatos relacionados à fraudes destes
produtos Este trabalho tem como objetivo explorar métodos para identificação e/ou quantificação de analitos inorgânicos em amostras
de diferentes tipos de sal de cozinha. Dentre as técnicas encontradas, selecionou-se aqueles com maior recorrência na literatura para
serem apresentadas. São elas: Microscopia eletrônica de varredura com sistema de energia dispersiva, Espectrometria Atômica com
chama e Espectrometria de Massas com plasma indutivamente acoplado. De modo geral, a matriz em questão apresenta alta
solubilidade, e, portanto, o preparo de amostra é mínimo, consistindo normalmente de uma solubilização em meio ácido. Os resultados
dos trabalhos publicados na literatura indicam uma variação grande na concentração de analitos inorgânicos presentes nesses produtos.
Foi realizado um estudo teórico para propor um método por Fluorescência de Raios-X por Reflexão Total (TXRF) haja vista as
vantagens da técnica em detrimento das apresentadas. Essa proposição é uma abordagem inédita para a avaliação desses sais e se
mostra factível em laboratório inclusive com algumas vantagens, como preparo mínimo de amostra e análise full-scan. Dada a
importância do sal de cozinha na alimentação mundial, é relevante que a população tenha concepção do teor de macro e
micronutrientes contidos nos diferentes tipos de sais e qual a relação com a sua saúde. Assim, de maneira integrada a essa investigação,
buscou-se realizar atividades de divulgação científica pelo modelo dialógico em mídias sociais para obter engajamento e interação com
o público. Mesmo que a população alcançada tenha interagido respondendo às enquetes e, também, de forma espontânea, enviando
comentários, ainda é um desafio para o cientista moderno comunicar a Ciência seguindo as tendências das mídias digitais.
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