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RESUMO 

 O sal é um alimento que, além de ser muito conhecido e utilizado, vem 

adquirindo novas formas, cores e aplicações. O uso dos sais não convencionais, 

portanto, se tornou motivo de estudo devido a sugestões de melhora na saúde através do 

seu consumo se comparado ao popular sal de cozinha, como é conhecido. Apesar da 

recomendação da Organização Mundial de Saúde para que a ingestão desse alimento 

seja de cinco gramas diários, estudos apontam que essa realidade alcança mais do que o 

dobro desse valor. Dessa forma, a análise de quatro tipos distintos de sais alternativos 

do grupo de sais rosa do Himalaia foi realizada através das técnicas de potenciometria 

para a determinação de cloreto e espectrometria de emissão óptica com plasma induzido 

por micro-ondas para a análise dos metais. O grupo de elementos selecionado para o 

estudo foi:  potássio, cálcio, magnésio, ferro, zinco, alumínio, cobalto, cobre, manganês, 

níquel, chumbo, cromo, vanádio e boro. Devido à alta complexidade da matriz estudada, 

o uso de padrão interno e fatores de diluição foram abordados neste trabalho a fim de 

obter melhores resultados. O método analítico apresentou boa linearidade na faixa de 

0,1 mg L-1 a 2 mg L-1. A repetibilidade definiu boa precisão do método, apresentando 

valores de DP que não excederam 3% para n = 3 amostras estudadas. As discussões a 

respeito das concentrações dos elementos constituintes das amostras, no entanto, não 

puderam ser avançadas devido à falta de ensaios de recuperação e o número limitado de 

amostras. No entanto, existem poucas publicações a respeito da determinação de metais 

em sal rosa sendo interessante a continuidade desse estudo. 

Palavras-chave: sais comerciais, sal rosa do Himalaia, espectrometria de emissão 

óptica com plasma induzido por micro-ondas, potenciometria. 
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ABSTRACT 

 Salt is a food that, in addition to being widely known and used, has been 

acquiring new shapes, colors and applications. The use of unconventional salts, 

therefore, has become a subject os study due to suggestions of improving people’s 

health through its consumption compared to popular table salt, as its is known. Despite 

the recommendation of the World Health Organization for the intake of this food to be 

five grams daily, studies show that this reality reaches more than twice os that value. 

Thus, the analysis of four differents types of alternative salts from the Himalayan pink 

salt group was made using potenciometric techniques for the determination of chloride 

and microwave induced plasma optical emission spectrometry for the analysis of 

metals. The group of elements selected for this study was: potassium, calcium, 

magnesium, iron, zinc, aluminium, cobalt, copper, manganese, nickel, lead, chromium, 

vanadium and boron. Due to the high complexity of the matrix studied, the use of 

internal standard and dilution factors were addressed in this work in order to obtain 

better results.  The analytical method showed good linearity in the range of 0,1 mg L-1 a 

2 mg L-1. Repeatability defined good accuracy of the method, with SD values that did 

not exceed 3% for n = 3 studied samples. The discussions regarding the concentrations 

of the constituent elements of the samples, however, could not be advanced due to the 

lack of recovery tests and the limited number of samples. However, there are few 

publications regarding the determination of metals in pink salt and it is interesting to 

continue this study. 

Keywords: Commercial salts, Himalayan pink salt, microwave induced plasma optical 

emission spectrometry, potenciometric. 
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1. Introdução 

1.1  Aspectos gerais do sal de consumo 

O sal de cozinha, apesar da definição ser considerada recente, é um dos produtos 

mais antigos que se tem conhecimento. Inicialmente, foi utilizado como moeda de troca 

e até como conservante de alimentos, originando a palavra salário (DA LUZ, 2008). 

Esse artefato trouxe grandes benefícios para várias civilizações ao longo dos anos bem 

como o seu emprego mais atual: consumo e comercialização. 

Segundo a definição proposta pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) em 2013, o sal para consumo humano possui as seguintes características: 

cloreto de sódio cristalizado, deve ser extraído de fontes naturais e com adição 

obrigatória de iodo. (BRASIL, 2013) 

Além dessas características, para a ingestão do sal é necessário que o mesmo se 

apresente sob a forma de cristais brancos, com grãos uniformes, sem odor e, ainda, 

possuir sabor salgado próprio. (BRASIL, 1975) 

Segundo a RDC nº 75.697/1975, o sal de consumo pode ser classificado como 

sal comum ou sal refinado. O sal comum pode ser do tipo I ou II e o sal refinado pode 

compreender o sal refinado extra, refinado, ou refinado úmido, conforme descrito na 

tabela 1. Segundo as características granulométricas, o sal comum se subdivide entre sal 

grosso, peneirado, triturado ou moído. 
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Tabela 1: Características físico-químicas para diferentes tipos de sal 

Tipo 

NaCl 

(por diferença) 
Composição provável Outros 

Valores mínimos (%) (%) Valores máximos (%) 

Base 

úmida 
Base seca CaSO4 MgSO4 MgCl2 Umidade Insolúveis 

Sal tipo I 96,95 99,45 0,237 0,068 0,146 2,500 0,100 

Sal tipo II 95,99 98,98 0,476 0,105 0,233 3,000 0,200 

Sal refinado extra 99,66 99,76 0,102 0,035 0,050 0,100 0,050 

Sal Refinado 98,92 99,12 0,339 0,200 0,237 0,200 0,100 

Sal Refinado úmido 95,16 99,12 0,325 0,192 0,227 4,000 0,096 

Fonte: Adaptado de Diário Oficial da União – D.O.U.
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Existe, ainda, o sal hipossódico que passou a ser regulamentado em 1995. 

Segundo a Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde Portaria nº 54, esse 

tipo de sal pode ser classificado de duas formas distintas: sal com reduzido teor de sódio 

(que contém no máximo 50% do teor de sódio contido na mesma massa de cloreto de 

sódio) ou sal para dieta com restrição de sódio (que contém no máximo 20% do teor de 

sódio contido na mesma massa de cloreto de sódio). 

Ao sal usado no consumo são aceitas quantidades de aditivos da classe 

antiumectantes como carbonato de cálcio (CaCO3), carbonato de magnésio (MgCO3) e 

dióxido de silício (SiO2) dentro de quantidades limites, respectivamente, de 2,5, 2,5 e 

1,0 g por 100 g de sal (BRASIL, 1975). 

O sal de cozinha é conhecido quimicamente como cloreto de sódio (NaCl) e 

possui, atualmente, grande relevância por estar diretamente relacionado ao preparo de 

alimentos. Contudo, além desse aspecto, sua ingestão é de grande importância pois o 

sódio é um dos principais responsáveis pelo transporte de nutrientes e oxigênio, 

transmissão de impulsos nervosos e até movimentos musculares. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2019), recomenda-se que a 

ingestão do sal seja de 5 gramas diários, porém, é estimado que o seu consumo atinja 

valores de até 12 gramas. Essa grande quantidade alinhada a um baixo consumo de 

potássio pode apresentar muitos efeitos colaterais como o aparecimento de doenças 

como a hipertensão (KUHN, 2018). 

Para melhor controlar o excesso de sal consumido mundialmente, países membros 

da OMS acordaram reduzir o consumo de sal em 30% até o ano de 2025. Essa redução 

visa prevenir doenças como hipertensão, reduz riscos de doenças cardiovasculares e 

AVC para a população adulta. (OMS, 2019) 

O sal de cozinha possui também uma característica de grande relevância que é a 

presença do iodo em sua composição. Segundo a Lei nº 6.150/1974, a partir do ano 

1974 tornou-se proibido a comercialização de sais que não possuíam a proporção de 10 

miligramas de iodo metaloide por quilograma de produto. Com isso, a iodação feita sob 

a forma do iodato de potássio (KIO3) passou a ser obrigatória e a embalagem comercial 

deve possuir a informação de “Sal iodado”. 
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Segundo a RDC nº 23, publicada em 24 de Abril de 2013, o iodato de potássio 

deve estar dentro da faixa de 15 à 45 miligramas por quilograma do sal visando a 

redução de doenças como o bócio, cretinismo endêmico e abortos, em casos de gravidez 

(BRASIL, 2013; DOS SANTOS et. al., 2011). Para alimentos que possuem sal na sua 

composição, contudo, a iodação do mesmo não é necessária apenas se o iodo interferir 

na característica organoléptica do produto. (BRASIL, 2013) 

A halita, mineral conhecido como sal de cozinha, pode se apresentar de duas 

formas de acordo com a sua extração: Sal Marinho, cuja extração ocorre através da 

evaporação da água do mar, ou Sal de Rocha, também conhecido como sal-gema, cuja 

extração é realizada em minas subterrâneas secas, que um dia já foram submersas pela 

água do mar. (ARAÚJO et al., 2012) 

A composição química do sal está diretamente relacionada com a sua forma de 

obtenção, bem como a localização de onde é formado. A obtenção do sal marinho, por 

sua vez, pode ser feita através das seguintes formas principais: mineração à céu aberto 

(evaporação solar), mineração por dissolução subterrânea e mineração subterrânea 

convencional (FOOD INGREDIENTS BRASIL, 2013). 

A constituição dos sais depende de fatores como a composição iônica das águas 

responsáveis por suas origens, a ordem de deposição dos componentes segundo a sua 

solubilização proveniente da associação com outros minerais como argila, métodos de 

produção e composição das minas de origem (DA LUZ, 2008). 

As várias possibilidades de formação originam diversos tipos de sais, porém, 

todos eles podem ser categorizados de acordo com os seguintes tipos básicos: sal 

marinho, sal kosher e sal de rocha. Sendo os dois primeiros para fins alimentícios e o 

último é um micromineral (FOOD INGREDIENTS BRASIL, 2013). 

O sal de cozinha é o mais comumente encontrado nos supermercados e o mais 

conhecido entre os consumidores. É processado para a remoção de impurezas 

(INSUMOS LTDA, 2011) e possui uma estrutura de pequenos cubos para possibilitar a 

fácil passagem do mesmo pelos saleiros (INMETRO, 2004). 

O sal kosher possui uma aplicação mais específica para carnes kosher. Esse tipo 

de alimento faz referência às leis judaicas onde os alimentos precisam estar “próprios 

para consumo” e passar por uma série de regras específicas para serem consumidos 
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(RIBEIRO, 2019). O sal kosher tem o papel de fazer a remoção do sangue da carne que 

será consumida pois possui uma estrutura de cristais maiores do que o sal de cozinha e 

não é iodado (INSUMOS LTDA, 2011). 

O sal de rocha, também conhecido como sal-gema (DE ARAÚJO, 2012), é um 

tipo de sal grosso e possui uma quantidade maior de impurezas do que os outros tipos 

de sais. Apesar disso, possui algumas aplicações culinárias, como o preparo de sorvetes 

caseiros (INSUMOS LTDA, 2011).  

O sal marinho, por sua vez, tem a sua extração similar ao sal de cozinha. Sua 

estrutura, portanto, depende da forma como foram recolhidos e processados podendo 

assumir um formato irregular, piramidal ou de flocos (INMETRO, 2004). Um tipo raro 

e comercialmente caro é a Flor de Sal que possui extração manual recolhido da 

superfície de lagos de evaporação (INSUMOS LTDA, 2011). 

Além disso, possui coloração variada desde branco, cinza, rosa ou até mesmo 

pode apresentar uma combinação de cores dependendo da sua origem devido aos 

diferentes metais encontrados em sua composição (KUHN, 2019). Entre os sais rosa, 

destaca-se o sal do Himalaia, por possuir essa coloração devido à presença de elementos 

como cobre, ferro e potássio na sua composição salina além de apresentar outras 

características que o distinguem dos sais convencionais (FOOD INGREDIENTS 

BRASIL, 2013). 

 

1.1.1 Sal do Himalaia 

 

Segundo o estudo do “British Geological Survey” (Levantamento Geológico 

Britânico) realizado entre os anos de 2013 e 2017, a produção de todos os tipos de sais 

foi de aproximadamente 280 milhões de toneladas em 2017, sendo China, Estados 

Unidos e Índia os responsáveis por quase metade da produção mundial (49,19%). Nesse 

cenário, Brasil e Paquistão contribuíram com 2,68% e 1,34%, respectivamente, onde 

são considerados os sais gema, marinho e outros tipos. (KUHN, 2018) 

Apesar da pequena produção em escala mundial, o Paquistão é um grande 

responsável pela produção do sal do Himalaia. Diferente do sal de cozinha, o sal do 

Himalaia é produzido a partir de cristais de sais das minas Khewra, Kalabagh e das 

Colinas de Sal localizadas à 300 km à sudoeste do Paquistão (BROWN, 2019). Seu 
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aspecto róseo está diretamente relacionado à presença de outros elementos como o 

ferro. (KUHN, 2018) 

O sal do Himalaia pode ser comparado ao sal de cozinha convencional devido às 

suas possíveis propriedades de hidratação corporal, maior naturalidade na composição, 

ou seja, maior presença de microminerais, e menor teor de sódio. Tais fatores têm 

justificado a diminuição na procura pelo sal de cozinha, dando lugar ao sal do Himalaia 

para sua utilização como tempero e preparo de alimentos. 

É apontado, portanto, que o sal do Himalaia apresenta teores de cálcio, potássio, 

magnésio e ferro maior do que os sais brasileiros. Elementos traço como cromo e zinco 

também foram identificados e, de acordo com os mesmos estudos, o impacto dos 

mesmos no sabor dos sais é mínimo. Contudo, há diferença degustativa entre o 

conhecido sal de cozinha e o sal do Himalaia devido a aspectos de adstringência e 

amargura que podem ter influência dos elementos traço. (KUHN, 2018) 

Segundo Kuhn (2018) que aplicou a técnica PIXE (Técnica de indução de raios 

X por emissão de partículas) para realizar a determinação elementar em diferentes tipos 

de sais, foi possível observar que os sais rosa apresentam maiores teores metálicos e 

exclusivamente a presença de manganês e titânio. 

O método de fluorescência de raios-X por dispersão de ondas (FRX-DO) foi 

utilizado por De Bastos (2017) para analisar e comparar a composição químicas dos sais 

de cozinha e do Himalaia e, mais uma vez, foi possivel identificar diferenças na 

composição elementar indicando a presença dos metais cádmio e manganês no sal rosa. 

As ténicas encontradas na literatura para a análise composicional dos sais não 

identificaram a presença de iodo na constituição química dos sais do Himalaia, devido à 

não necessidade do processo de iodação do mesmo, diferentemente do sal de cozinha. 

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), ingredientes e 

matérias primas que estão destinados a fins industriais estão livres da obrigatoriedade da 

informação nutricional. O sal, então, se enquadra nessa definição e está isento da 

obrigatoriedade da rotulagem nutricional. 

Mesmo com a falta de informação da composição elementat do produto, sabe-se 

que o baixo consumo do sal, no entanto, pode causar hiponatremia que leva ao inchaço 
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cerebreal ou até morte, enquanto que seu consumo em excesso leva à hipernatremia, que 

pode igualmente levar à morte (INSUMOS LTDA, 2013). 

Contudo, apesar da ausência de leis que exijam a informação para o consumidor 

final, é visível que sais dos mais diferentes tipos de origem têm se tornado mais 

frequentes em prateleiras de supermercados por promoverem a imagem de uma maior 

qualidade do produto. 

Dessa forma, devido ao baixo número de metodologias encontradas para um 

estudo mais detalhado sobre a composição de diferentes amostras de sais do Himalaia, 

torna-se interessante a avaliação da qualidade do produto comercializado. 

1.2 Espectrometria de emissão atômica com plasma induzido por micro-

ondas (MIPOES) 

 Métodos espectroscópicos são utilizados para análises qualitativas e 

quantitativas que podem chegar a determinações em níveis de partes por milhão (ppm), 

partes por bilhão (ppb) ou até menores (SKOOG, 2008). 

Para ser realizada a determinação das espécies químicas, o estado da matéria 

deve ser gasoso. A primeira etapa da análise, então, deve ser a volatilização e 

decomposição das moléculas da amostra em átomos ou íons, processo conhecido como 

atomização (SKOOG, 2008).  

A decomposição da amostra na espectrometria atômica, segundo Harris (2011) 

pode ser dar através de uma chama, forno ou plasma, como mostra a tabela 2. Essa 

etapa, portanto, é de fundamental importância pois pode afetar diretamente a 

sensibilidade e precisão do método de análise (SKOOG, 2008). 
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Tabela 2: Classificação dos Métodos Espectroscópicos Atômicos 

Métodos de Atomização 

Temperatura 

Típica de 

Atomização (ºC) 

Tipos de 

Espectroscopia 
Nome Comum e Abreviações 

Plasma acoplado 

indutivamente 
6.000 – 8.000 

Emissão 
Espectroscopia de emissão em plasma acoplado 

indutivamente, ICPAES 

Massa 
Espectrometria de massa com plasma acoplado 

indutivamente, ICP-MS 

Chama 1.700 – 3.150 

Absorção Espectroscopia de absorção atômica, EA 

Emissão Espectroscopia de emissão atômica, EEA 

Fluorescência Espectroscopia de fluorescência atômica, EFA 

Eletrotérmica 1.200 – 3.000 
Absorção EAA eletrotérmica 

Fluorescência EFA eletrotérmica 

Plasma de corrente 

contínua 
5.000 – 10.000 Emissão Espectroscopia de plasma CC, DCP 

Arco elétrico 3.000 – 8.000 Emissão Espectroscopia de emissão com fonte de arco 

Centelha elétrica 
Varia com o 

tempo e posição 

Emissão Espectroscopia de emissão com fonte de centelha 

Massa Espectroscopia de massas com fonte de centelha 

Fonte: Adaptado de SKOOG et al., 2008.
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Dessa forma, a concentração de um elemento será medida na chama através de 

processos de absorção, emissão de radiação ou fluorescência (HARRIS, 2011). 

A espectrometria de emissão óptica com plasma induzido por micro-ondas 

(MIPOES) é uma técnica de análise multielementar utilizada para determinar elementos 

em ramos como alimentício e industrial. 

Nessa técnica, os átomos são excitados momentaneamente de um estado de mais 

baixa energia para um de mais alta energia. Mas, esta se baseia, no entanto, no retorno 

do elétron de um nível de maior excitação para um nível de estado fundamental do 

átomo ou do íon (PEREIRA, 2012).  

Dessa forma, a radiação emitida é utilizada na determinação dos elementos pois 

cada um irá emitir em comprimentos de onda específicos. E, além disso, a intensidade 

da radiação será proporcional à concentração do analito na amostra (PEREIRA, 2012). 

Essa excitação se dá, portanto, através do plasma, ou seja, do gás nitrogênio 

superaquecido (GONÇALVES, 2016).  O plasma utilizado na MIPOES, que faz uso do 

gás nitrogênio, atribui à técnica um menor custo operacional se comparada à 

espectrometria de emissão óptica com plasma acoplado indutivamente (ICPOES) que 

faz uso do gás argônio como fonte do plasma. 

O menor custo operacional da técnica MIPOES está também relacionado com a 

forma de obtenção do gás nitrogênio. Este pode ser obtido diretamente do ar a partir do 

uso de um gerador de nitrogênio seguido de um compressor que fará a manutenção do 

plasma. 

Com a diferença apresentada no uso do gás, as técnicas possuem, ainda, mais 

uma característica que as distingue: a temperatura do plasma. Na técnica de ICPOES o 

gás argônio possui energia de ionização de 15,75 eV e alcança a temperatura de 

aproximadamente 7.500 °C. Já na MIPOES, o plasma de gás nitrogênio possui uma 

energia de ionização e temperatura menores de 14,53 eV e 5.000 °C, respectivamente 

(GONÇALVES et al, 2016). 

Apesar dos menores custos, a temperatura mais baixa alcançada pela MIPOES 

pode influenciar na determinação de elementos com elevadas energias de ionização. 

Além disso, efeitos de matriz e formação de espécies refratárias estáveis são possíveis 

fontes que podem afetar as análises (GONÇALVES et al, 2016). 
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Assim, para minimizar os efeitos causados, alguns recursos são utilizados como 

a diluição das amostras, utilização de padrão interno, uso do método da adição de 

analito (SA), uso de supressores de ionização, acoplamento da geração de hidretos 

(HG), análise por adição padrão (SDA), uso de espécies moleculares para correção do 

sinal analítico, calibração por múltiplas energias (MEC) e  somatório de linhas 

espectrais (MACHADO, 2018). 

 A disposição instrumental do espectrômetro óptico de emissão por plasma 

induzido por micro-ondas consiste, basicamente, em três blocos principais: a fonte de 

excitação juntamente com o sistema de introdução de amostras, um espectrômetro e um 

sistema de processamento e análise do sinal, como apresentado na figura 1. 

 

Figura 1: Diagrama esquemático do espectrômetro óptico de emissão por plasma 

induzido por micro-ondas. FONTE: Adaptado de NIEDZIELSKI et al, 2015 

 Na MIPOES a amostra é introduzida no sistema de forma líquida. A amostra é 

levada ao nebulizador através de uma bomba peristáltica. Esse líquido passa, então, pelo 

processo de nebulização e é convertido em aerossol.  
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 A amostra, então, agora na forma de aerossol tem suas finas gotículas separadas 

numa câmara de nebulização. E, logo após, é encaminhada através de um gás de arraste 

até a região do plasma (DIB, 2016).  

  O monocromador, por sua vez, tem a função de isolar o comprimento de onda 

que deseja ser analisado. Sua função, portanto, é selecionar/isolar a faixa de espectro de 

emissão da luz de um analito (SKOOG, 2016). 

 Esse sistema é formado por um conjunto de fendas e lentes que irão focalizar a 

radiação à uma grade de difração que isolará o comprimento de onda desejado 

(GONÇALVES, 2016). Na MIPOES é utilizado um arranjo óptico Czery-Turner que 

possui um espelho colimador esférico e a variação do comprimento de onda é dada 

através da rotação do prisma (SKOOG, 2016). 

 Para realizar a detecção dos analitos na espectrometria óptica de emissão 

existem alguns tipos de detectores que são os mais utilizados. O detector de foto-

emissão, o fotocondutor e de armazenamento, “fotocarga” CTDs, incluindo dispositivos 

de carga acoplada (CCDs) e dispositivos de taxa de injeção (CIDs) (JANKOWSKI e 

RESZKE, 2011.). 

 O sistema de detecção mais utilizado nas técnicas que fazem uso da fonte de 

plasma é o dispositivo de carga acoplada (CCD). Este é baseado na sensibilidade do 

elemento silício no estado sólido à radiação eletromagnética. 

 Além disso, a CCD oferece uma alta flexibilidade na seleção do comprimento de 

onda e na análise de vários comprimentos de onda para um mesmo analito 

(JANKOWSKI e RESZKE, 2011). E, também, relaciona proporcionalmente a resolução 

da imagem com o tamanho e quantidade de células fotoelétricas (GONÇALVES, 2016). 

 Niedzielski et al (2014) fizeram uso da MIPOES juntamente com detector CCD 

para a determinação de 23 elementos na análise de amostras geológicas. Dessa forma, 

puderam concluir que, a partir de 100 g de amostra e fazendo uso de 3 métodos de 

abertura de amostra (com ácido fluorídrico, ácido clorídrico e água régia), essa técnica 

foi eficiente na determinação multielementar, sendo a exatidão e precisão satisfatórias 

quando comparada à determinação por fluorescência de raios-X (XRF) e espectrometria 

de absorção atômica com chama (FAAS). 
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 Pinto et al (2019) desenvolveram um método analítico a partir da técnica 

MIPOES para a determinação dos metais Al, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Na e Zn 

em amostras de diferentes peitos de frango. Nesse trabalho, utilizaram 2 g de amostra e 

realizaram abertura com 7,5 mL de ácido nítrico durante 180 minutos a 160 °C. 

Puderam concluir que as quantidades dos metais encontradas eram inferiores às 

estabelecidas pela legislação brasileira tornando esse alimento, portanto, parte 

complementar de uma dieta saudável. 
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2. Objetivos 

2.1  Objetivo Geral 

 Avaliar a qualidade de algumas marcas de sais do Himalaia disponíveis no 

comércio local através da determinação dos elementos presentes na sua composição. 

2.2  Objetivos Específicos 

a) Otimizar uma metodologia para abertura dos sais e adequação às amostras 

estudadas; 

b) Determinar o teor de cloreto nas amostras a partir da técnica de potenciometria; 

c) Avaliar a influência da salinidade na aplicação da técnica de MIPOES no estudo 

de amostras salinas; 

d) Aplicar metodologia de MIPOES na determinação de metais em amostra de sais 

do Himalaia adquiridas no comércio local de Niterói. 
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3. Metodologia 

A metodologia do trabalho consistiu em realizar a abertura das amostras de sal e 

adequação destas para posterior determinação analítica. Nesse tópico, tem-se a 

descrição dos materiais e reagentes, procedimento de abertura das amostras, assim como 

das determinações analíticas realizadas pelas técnicas instrumentais envolvidas. 

3.1  Materiais e Equipamentos 

• Espectrômetro de emissão óptica com plasma induzido por micro-ondas 

(MIPOES), modelo 4100, da Agilent Technologies, com tocha axial, 

nebulizador concêntrico, acoplado a câmara de nebulização ciclônica; 

• Produtor de água deionizada e ultrapura Direct-Q5 com resistividade de 18,2 

MΩ.cm em 25 ºC, da Millipore. 

• Dispensador digital Dispensette® de 10 mL, 25 mL e 50 mL com certificado de 

conformidade. 

• Balança analítica; 

• Agitador Vórtex; 

• Tubos Falcon de 50 mL; 

• Micropipetas de volume fixo 100 µL, 1000 µL e 5000 µL com certificado de 

calibração e ponteiras descartáveis. 

• Placa de agitação. 

3.2  Reagentes e Soluções 

• Ácido nítrico 5%; 

• Solução padrão contendo os elementos K, Ca, Mg, Fe, Zn, Al, Co, Cu, Mn, Ni, 

Pb, Cr, V e B nas concentrações 0,1 mg L=1, 0,25 mg L=1, 0,5 mg L=1, 1 mg L=1, 

2 mg L=1; 

• Solução de padrão interno escândio (Sc) 0,1 mg L=1; 

• Solução de padrão interno ítrio (Y) 0,5 mg L=1; 

3.3 Amostras 

Foram avaliadas amostras de sais do Himalaia, de quatro fornecedores, adquiridas 

em supermercados na cidade de Niterói localizada no Estado do Rio de Janeiro. 
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Os sais são comercializados em embalagens de plástico vedado e o rótulo do 

produto não apresenta a composição dos elementos constituintes. 

3.4  Procedimento de abertura das amostras 

 As soluções das amostras A e B foram cedidas por De Freitas (2019) sob o 

seguinte preparo: foram pesadas 20 g cada tipo de sal em balança analítica. Após a 

pesagem, em cada amostra foi acrescentada água destilada para diluição com posterior 

aquecimento. A parcela insolúvel foi filtrada sob filtração à vácuo. Então, após a 

filtração, as soluções das amostras dos sais A e B foram diluídos em 20 e 200 vezes 

para serem analisados. 

 Foram pesados em béqueres 0,50 g dos sais C e D em balança analítica. Após a 

pesagem, foram adicionados às amostras 1 mL de HNO3 5%. Sob agitação foram 

adicionados 19 mL de água ultrapura em duas etapas: primeiramente foram adicionados 

9 mL seguidos de agitação e, logo após, 10 mL. 

 Após a abertura das amostras, as mesmas foram transferidas para tubos falcon de 

50 mL onde foram colocados sob agitação a 130 rpm por um período de uma hora e 

trinta minutos. 

 Para serem analisadas, as amostras dos sais C e D foram filtradas e diluídas 10 e 

100 vezes. 

3.5  Determinações analíticas 

3.5.1. Aplicação da potenciometria 

 

 A determinação de cloreto nas amostras foi realizada a partir de titulação 

potenciométrica, utilizando o equipamento Titrando 808 (Metrohm) com solução de 

nitrato de prata 0,1 M. Um método para determinação de elevado teor de cloreto em 

amostra foi usado, sendo a identificação do ponto de equivalência observada pela 

evolução da primeira derivada (via software, Tiamo®). Uma das vantagens desta 

metodologia é o emprego de volume muito pequeno de amostra, na ordem de 

microlitros (até 200 uL), implicando em baixo consumo de reagente e, por 

consequência, pouco passivo ambiental (aproximadamente 40 mL de resíduo). As 

análises foram realizadas em triplicata sendo o desvio padrão relativo inferior a 2%, 

confirmando a elevada precisão da técnica. 
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3.5.2. Aplicação da espectrometria de emissão atômica com plasma induzido 

por micro-ondas (MIPOES) 

 

A determinação dos metais nas amostras de sal foi realizada a partir da técnica 

MIPOES, utilizando o Espectrômetro MPAES 4200 (Agilent). A tabela 3 resume as 

principais características instrumentais. Os elementos estudados nos sais do Himalaia 

foram: zinco, ferro, manganês, magnésio, cromo, vanádio, cálcio, alumínio, boro, cobre, 

níquel, chumbo, cobalto, sódio e potássio. Para alguns elementos, foi possível avaliar 

em mais de um comprimento de onda. A calibração foi feita a partir de padrão 

multielementar e os padrões internos ítrio e escândio foram utilizados no estudo. 

Tabela 3: Condições operacionais do MPAES 4200 Agilent 

Condições operacionais 

Potência do plasma 1000 W 

Temperatura do plasma 5000 K 

Vazão do gás do plasma 20 L/min 

Vazão do gás auxiliar 1,5 L/min 

Sistema óptico monocromador Czerny-Turner 

Distância focal 600 mm 

Número de replicatas 3 
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4. Resultados e Discussão 

4.1 Abertura das amostras 

No presente trabalho, a metodologia analítica inclui uma etapa preliminar de 

preparo de amostra, que envolve a dissolução do sal, comumente definido como 

abertura da amostra. Essa etapa se propõe em possibilitar o estudo do analito passível de 

ser identificado pelo método instrumental de análise escolhido. 

Ao conjunto de amostras dos sais C e D, fez-se a abertura com a utilização do 

ácido nítrico e posterior adição de água destilada, com controle quantitativo de massa 

final de solvente. As amostras dos sais A e B já foram fornecidas após a dissolução, 

entretanto, tal procedimento foi realizado tão somente com água destilada. A figura 2 

apresenta os sais C e D, antes e após sua solubilização. 

 (C)   (D) 

Figura 2: Sais analisados (C e D), in natura e em solução, após solubilização. 

Pôde-se notar, inicialmente, que o sal da amostra C possuía grãos de cor mais 

avermelhada do que o sal da amostra D. Dessa forma, após a abertura das mesmas, a 

solução formada com o sal C apresentou uma coloração mais avermelhada do que a 

solução formada pelo sal D, sugerindo, em princípio, a possibilidade do elemento ferro 

estar em maior concentração na amostra C em comparação com a amostra D. 

As soluções obtidas tinham aspecto turvo indicando que, mesmo com a adição de 

um ácido forte e agitação, a dissolução não foi completa. 

Após a etapa de abertura, as amostras dos sais A, B, C e D foram filtradas para 

posteriores análises potenciométrica e espectrométrica.  
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4.2 Determinação do teor de cloreto por potenciometria 

A determinação de cloreto pela técnica de potenciometria possibilita identificar o 

grau de salinidade das amostras, de modo a orientar a posterior diluição das amostras 

para a determinação dos analitos de interesse. 

A tabela 4 apresenta o teor de cloreto determinado nas amostras de sal, a partir da 

titulação potenciométrica com AgNO3 0,1 M, em 0,5 mL de amostra. Adicionalmente, é 

apresentada a concentração teórica de cloreto, segundo a estequiometria a partir das 

massas iniciais de sais, considerando se tratar de uma amostra majoritariamente de 

cloreto de sódio. 

Tabela 4: Concentração prática e teórica do íon cloreto nos sais 

Sal 
[Cl-] prática, 

g L-1 

[Cl-] teórica, 

g L-1 

A 20,76 24,30 

B 20,82 24,30 

C 12,73 15,20 

D 12,39 15,23 

 

 Como esperado para os sais, os teores de cloreto são elevados, sendo superior 

para os sais A e B. Comparado aos valores teóricos, verifica-se que em todos os casos, a 

concentração determinada ficou abaixo do calculado. Isto é justificado pelo fato de nem 

todos os cátions se encontrarem na forma de sais de cloreto. A diferença entre teórico e 

prático variou entre 80% e 85%, demonstrando que a forma “cloreto de cátion” é 

majoritária nos sais. 

 Dessa forma, a partir destas informações, as amostras de sais C e D foram 

diluídas com fator de diluição de 10 e 100, enquanto que as amostras de sais A e B 

foram diluídas com fatores de diluição de 20 e 200 para realizar as análises 

espectrométricas. 

4.3  Determinação de analitos pela técnica MIPOES 

4.3.1 Curvas analíticas e limites de detecção 
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 A tabela 5 lista os analitos estudados nas amostras de sal, identificando o(s) 

comprimento(s) de onda avaliado(s). Para alguns elementos, como já mencionado, havia 

disponibilidade de mais de um comprimento de onda para análise, o que torna a 

alternativa interessante em caso de eventual interferência espectral ou saturação de sinal 

para elementos muito sensíveis. 

Tabela 5: Linhas de emissão avaliadas para cada elemento 

Elemento Comprimento(s) de onda analisado(s) (nm) 

Zn 213,857 328,233 481,053  

B 249,772    

Fe 259,940 371,993 404,581  

Mn 260,568 403,307   

Mg 280,271 285,213 383,829  

Cr 284,983 425,433   

V 311,070 437,923   

Ca 317,933 393,366 422,673 431,865 

Al 319,153 396,152   

Cu 327,395    

Ni 341,476    

Pb 363,957    

Co 389,407    

Na 588,995    

K 769,897    

 

 As curvas analíticas foram preparadas, na faixa de 0,1 a 2 mg L-1, e os resultados 

de sensibilidade (slope) e coeficiente de determinação (r2) são apresentados na tabela 6. 
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Tabela 6: Sensibilidade (slope) e coeficiente de determinação (r²) para os elementos 

estudados, nos seus respectivos comprimentos de onda 

Elemento (, nm) Slope r2 Elemento (, nm) slope r2 

Zn (213,857) 13175 0,9966 V (311,070) 41673 0,9540 

Zn (328,233) 5839,3 0,9968 V (437,923) 29516 1 

Zn (481,053) 287,34 0,9999 Ca (317,933) 1377,7 0,6138 

B (249,772) 9070,5 0,9980 Ca (393,366) 552647 0,9993 

Fe (259,940) 3829,3 0,9979 Ca (422,673) 368598 1 

Fe (371,993) 14816 0,9999 Ca (431,865) 841,73 1 

Fe (404,581) 3489,8 0,9999 Al (319,153) 9559,5 0,9931 

Mn (260,568) 12145 0,9998 Al (396,152) 60134 1 

Mn (403,307) 58361 1 Cu (327,395) 93795 0,9998 

Mg (280,271) 55809 1 Ni (341,476) 24255 0,9994 

Mg (285,213) 347367 0,9983 Pb (363,957) 1856,8 0,9999 

Mg (383,829) 6692,7 0,9982 Co (389,407) 9521,5 0,9850 

Cr (284,983) 4780,4 0,9908 Na (588,995) 634473 0,9996 

Cr (425,433) 72910 1 K (769,897) 59311 0,9996 

 

Para os elementos estudados em mais de um comprimento de onda, foi 

identificado maior sensibilidade para: Zn (213,857); Fe (371,993); Mn (403,307); Mg 

(285,213); Cr (425,433); V (311,070); Ca (393,366); Al (396,152). 

Apesar da maior sensibilidade identificada para os elementos citados, não se 

pode afirmar que tais comprimentos de onda são os mais adequados para a 

determinação dos mesmos. Utilizando como exemplo o elemento cromo determinado 

nos comprimentos de onda 284,983 nm e 425,433 nm, pôde-se notar que, apesar da 

maior sensibilidade deste no maior comprimento de onda, os resultados obtidos da 

concentração desse elemento nesse comprimento de onda foram praticamente nulos. 

Dessa forma, a determinação do cromo para as amostras em questão foi realizada a 

partir do menor comprimento de onda. 

Da mesma forma, o zinco foi determinado em três comprimentos de onda 

distintos como citado na tabela 6. O menor comprimento de onda apresentou, para esse 

elemento, maior sensibilidade, contudo, é possível perceber que a análise neste 
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comprimento de onda está suscetível a maiores interferências pois, muitos elementos 

podem emitir em comprimentos de onda menores, prejudicando a determinação do 

zinco. Sendo assim, é correto propor que o mesmo seja determinado em 328,233 nm 

para que os resultados sejam discutidos. Assim, a tabela 7 apresenta o comprimento de 

onda mais adequado para o estudo dos elementos que foram determinados em mais de 

um comprimento de onda considerando, no entanto, questões como interferência 

espectral, sensibilidade e precisão dos resultados. 

Tabela 7: Seleção do comprimento de onda para elementos que foram analisados em 

mais de uma linha de emissão 

Elemento Comprimento de onda (ʎ, nm) 

Zn 328,233 

Fe 371,993 

Mn 403,307 

Mg 285,213 

Cr 284,983 

V 311,070 

Ca 422,673 

Al 319,153 

 

Com relação às correlações, a maioria se apresentou aceitável, com valores 

superiores à 0,99 (com exceção de Ca (317,933 nm) e Co (389,407nm)). Na figura 3 

tem-se a curva analítica para o zinco. As demais curvas estão apresentadas no apêndice 

1. 
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Figura 3: Curvas analíticas para o zinco em diferentes linhas de emissão 

Os limites de detecção e quantificação foram avaliados a partir do desvio padrão 

da leitura do branco, em decatuplicata, seguindo as orientações sobre validação de 

métodos analíticos do DOC-CGCRE-008 do INMETRO, utilizando as equações a 

seguir: 

LD (mg L-1) = 
3,3 .𝑆𝐵𝑟,10 

𝑏
  LQ (mg L-1) = 

10 .𝑆𝐵𝑟,10 

𝑏
 

 Onde: 

SBr: estimativa do desvio padrão da resposta, neste trabalho o desvio padrão do branco; 

b: inclinação (coeficiente angular) da curva analítica. 

 Os resultados obtidos para cada elemento são reportados na tabela 8. É 

importante ressaltar que tais valores são satisfatórios, uma vez que as curvas analíticas 

foram preparadas em matriz aquosa, enquanto que as amostras, mesmo após processo de 

elevada diluição, ainda estarão em matriz com grau de salinidade relativamente elevado, 

quando comparada às curvas analíticas. Desta forma, os limites de detecção e 

quantificação devem ser avaliados com ressalva. 
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Tabela 8: Limites de detecção e quantificação obtidos para os elementos de interesse 

Elemento LD, mg L-1 LQ, mg L-1 Elemento LD, mg L-1 LQ, mg L-1 

Zn 0,00186 0,00564 V 0,00062 0,00188 

B 0,00400 0,01212 Ca 0,00012 0,00036 

Fe 0,00132 0,00400 Al 0,00049 0,00148 

Mn 0,00033 0,00100 Cu 0,00134 0,00406 

Pb 0,01818 0,05509 Ni 0,00228 0,00691 

Mg 0,00019 0,00058 Na 0,00362 0,01097 

Cr 0,00042 0,00127 K 0,00087 0,00264 

 

4.3.2 Efeito da salinidade e uso de padrão interno 

 

 A salinidade na matriz é um dos principais fatores que dificulta a análise de uma 

amostra na espectrometria. A elevada concentração de metais com baixo potencial de 

ionização, além de consumir a energia do plasma, interfere no equilíbrio de 

dissociação/ionização dos outros elementos químicos. 

As alternativas para evitar ou minimizar esta interferência é a diluição das 

amostras e/ou uso de padrão interno. Entretanto, uma diluição excessiva pode reduzir a 

concentração de elementos traço em níveis não detectáveis. Por outro lado, para 

aplicação de um padrão interno, este deve ter comportamento semelhante ao analito, 

tanto na matriz da curva analítica como na da amostra, mas, nem sempre este evento 

ocorre. 

Para exemplificar o nível de interferência da salinidade, a figura 4 apresenta os 

resultados de sinal analítico para o sal C, na amostra original e em duas diluições 

realizadas. Os resultados para os sais A, B e D encontram-se no apêndice 2. 
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Figura 4: Sinais analíticos para a amostra de sal C, em diferentes diluições. 

 Em princípio, para uma situação ideal, ou seja, sem interferência na análise, os 

sinais deveriam se apresentar em uma ordem de grandeza de diferença (10 e 100 vezes). 

Uma vez que o sinal analítico (eixo y) está em escala logaritmo, é perceptível que para a 

maioria dos elementos avaliados este comportamento não é observado. As exceções 

ficam para K, Ca e Fe, nas comparações entre diluição de 10 e 100 vezes. 

É interessante observar que há comportamentos semelhantes para alguns 

elementos, podendo se destacar: 

- K, Ca, Fe e Mn: devido à elevada concentração de K, houve saturação do 

detector na leitura da amostra original; nos demais analitos, observa-se indício de 

supressão de sinal na amostra original (barra vermelha); Ca e Fe apresentaram sinais 

analíticos expressivos e os limites de determinação foram adequados para a 

quantificação desses e o Mn, por se tratar de um elemento muito sensível, também foi 

detectável adequadamente. 

- Al, Mg, V, Cu, Cr e Pb: O efeito de supressão na amostra original é tão 

acentuado que os respectivos sinais ficam abaixo da amostra diluída. A ausência de 

proporcionalidade entre os dois fatores de diluição sugerem que fatores como efeito de 

matriz e baixa concentração do analito dificultam a determinação do elemento. 

- Zn, Co e Ni: só foi observado sinal analítico na amostra com maior fator de 

diluição, indicando maior suscetibilidade destes analitos à interferência supracitada. 
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Diante das limitações de efeito de matriz, uma tentativa para correção das 

leituras é através do uso do padrão interno (PI), sendo utilizados neste estudo o escândio 

(Sc) e o ítrio (Y). Os elementos são adicionados às curvas analíticas e amostras, em 

concentração idêntica e durante a leitura da amostra, os sinais destes elementos são 

aquisitados. Posteriormente, uma avaliação dos resultados foi realizada de forma 

criteriosa, analito por analito, para identificar se haveria ou não vantagem em aplicar a 

razão sinal do analito / sinal do PI. Como as amostras foram realizadas em triplicata, o 

resultado mais concordante (menor desvio padrão) entre as réplicas foi o critério para a 

escolha da adoção ou não do padrão interno. A tabela 9 resume os analitos e respectivas 

estratégias de leitura. 

Tabela 9: Estratégia de leitura para os analitos, com ou sem aplicação de padrão interno 

Estratégia Analitos 

Sem uso de Padrão interno K, Ca, Fe, Mn, Cu e Ni 

Uso de padrão interno Y (371,029 nm) Mg, V 

Uso de padrão interno Sc (335,372 nm) Zn, Al, Pb, Cr e B 

 

 Além dos comprimentos de onda citados na tabela 9, também foram avaliados Y 

e Sc em 360,073 e 361,383 nm, respectivamente. A figura 5 exemplifica os resultados 

obtidos no processo de correção com PI para o magnésio. 

 

Figura 5: Resultados de Mg a partir da correção com padrão interno (Sc e Y) 
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 Observou-se que, para boa parte dos resultados, a diferença entre os valores não 

é significativa (DPR < 20%). Como mencionado na tabela 9, seis elementos não 

precisaram de correção pelo padrão interno, seja pela elevada concentração ou pela 

sensibilidade do analito. Cabe destacar que tais resultados só foram alcançados nas 

amostras com maior fator de diluição.  

4.3.3 Análise das amostras comerciais 

 

 A tabela 10 apresenta as concentrações nas diferentes amostras comerciais de sal 

adquiridas no comércio da cidade de Niterói. Alguns resultados encontrados na 

literatura, de sais equivalentes, também são reportados. 
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Tabela 10: Concentração (mg kg-1) dos analitos nas amostras estudadas e dados da literatura 

 Sal A Sal B Sal C Sal D Ref 1 Ref 2 Ref 3 

Na Sat. Sat. Sat. Sat.    

K * 2295,0 ± 4,7 1477,5 ± 0,9 2690,0 ± 5,2 3708,0 ± 0,5   460 

Ca 3000,0 ± 0,4 2382,5 ± 2,4 4040,0 ± 3,2 4160,0 ± 1,4 2100a – 5100b  3000 

Mg 2650,0 ± 2,1 2055,0 ± 0,8 3080,0 ± 0,3 4400,0 ± 2,1 2100a – 3900b  1200 

Fe * 16,8 ± 0,0 16,8 ± 0,0 33,2 ± 0,0 22,8 ± 0,0 0,9813a – 1,7671b  0,24 

Zn * 151,8 ± 0,2 153,3 ± 0,3 78,8 ± 0,1 110,8 ± 0 0,0938 – 0,1100  0,12 

Al * 440,0 ± 0,3 457,5 ± 0,5 484,0 ± 0,1 456 ± 1    

Co <LD <LD <LD <LD    

Cu * 30,0 ± 0,0 15,0 ± 0,0 16,4 ± 0,0 16,0 ± 0,0 0,0286a – 0,0300b 1,2  

Mn * 5,0 ± 0,0 5,0 ± 0,0 4,0 ± 0,0 4,0 ± 0,0 0,0500a – 0,0400b   

Ni * 45,0 ± 0,0 43,0 ± 0,0 32,0 ± 0,0 32,0 ± 0,0    

Pb * 72,5 ± 0,1 76,5 ± 0,2 103,2 ± 0,1 89,6 ± 0,5 0,0633a – 0,0660b 0,2 0,10 

V * 937,5 ± 0,5 935,0 ± 0,3 1112,0 ± 0,5 1008,0 ± 1,1    

Cr * 2026,5 ± 0,3 1760,0 ± 0,5 1788,0 ± 1,5 2488,0 ± 1,9 0,2514a – 0,3286b  0,36 

B * 13,3 ± 0,1 13,8 ± 0,1 12,8 ± 0,1 14,0 ± 0,0    

* Resultados inconclusivos 

N = 3 

Ref 1: HASSAN, 2017 (a: Sal Khewra/b: Sal Kalabagh) 

Ref 2: CARIDI et. al., 2019 

Ref 3: SHARIF, 2006 (Sal Khewra)
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  A elevada concentração de sódio nas amostras não permitiu a determinação 

deste analito nas diluições propostas, sendo necessária maior diluição, a fim de evitar a 

saturação do detector. Para alguns elementos, há uma sugestão de equivalência entre os 

sais A e B, e sais C e D, entretanto, os dados devem ser avaliados com reserva, pois um 

estudo de recuperação não foi evoluído.  

Para os cátions majoritários Ca e Mg, há uma equivalência de ordem de grandeza 

entre a literatura e os resultados obtidos nas amostras de sais. Entretanto, os teores 

obtidos para os elementos minoritários estão sistematicamente superiores, sugerindo 

uma interferência de matriz, uma vez que afeta a todos os analitos monitorados. As 

restrições impostas em função da pandemia do coronavirus impossibilitou o estudo de 

um Material de Referência Certificado.  

Adicionalmente, os dados na literatura são escassos e não se pode afirmar que tais 

produtos são de origem equivalente aos estudados neste trabalho. 
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5. Conclusões e Perspectivas Futuras 

 O uso de sais não convencionais vem ganhando espaço no mercado e, um dos 

prováveis motivos, pode ser o aumento na mídia de propagandas associadas a eventuais 

benefícios que estes podem trazer à saúde. Entretanto, é importante salientar que, 

independente da origem salina, o seu consumo em exagero pode trazer sérios danos à 

saúde a longo prazo. A presença de outros constituintes nos sais requer uma atenção 

adicional quanto ao aspecto de nível de salubridade ao organismo humano. 

A análise de amostras salinas constitui um desafio analítico em função de sua 

matriz, que impõe limitações às técnicas instrumentais de análise. Apesar do pré-

tratamento (abertura) da amostra ser relativamente simples, a amostra permanece rica 

em metais alcalinos e, para técnicas que se utilizam do plasma, a presença destes 

elementos de fácil ionização, em elevada concentração, irão reduzir a energia do plasma 

e interferir no equilíbrio de dissociação/ionização dos demais elementos. 

Apesar das limitações, as técnicas de potenciometria e espectrometria de 

emissão iônica com plasma induzido por micro-ondas se mostraram robustas para as 

determinações de cloreto e elementos, respectivamente. O uso de padrão interno é uma 

alternativa interessante para corrigir o efeito de matriz. 

Com relação às amostras estudadas, não foi possível comparar a concentração de 

todos os elementos, pois não há muitos estudos publicados relacionados a sais do 

Himalaia, além da necessidade de estudos complementares para avaliar a exatidão do 

método. Uma sugestão de continuidade deste trabalho está relacionada à realização de 

testes de recuperação nas amostras, bem como à avaliação de material de referência 

certificado, o que permitiria a complementação da pesquisa que foi interrompida 

inesperadamente pela pandemia do coronavírus. 
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APÊNDICE 2 
 

 

Figura 6: Sinais analíticos para a amostra de sal A, em diferentes diluições. 

 

Figura 7: Sinais analíticos para a amostra de sal B, em diferentes diluições. 

 

Figura 8: Sinais analíticos para a amostra de sal D, em diferentes diluições. 
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