
O SAL NA NOSSA ALIMENTAÇÃO 

 
Há mais de 2000 anos que se usa o sal 
como forma de preservar a carne, o peixe 
e os vegetais e ainda para preparar 
iguarias como azeitonas salgadas que 
contribuíam de forma importante para 
uma maior variedade e diversidade da 
dieta alimentar das populações. 
  
Em muitas religiões, o sal era visto como 
uma bênção, pensando-se até que, 

pudesse espantar os maus espíritos e que estivesse relacionado com a fertilidade. O 
seu valor era de tal modo reconhecido pelas civilizações que o sal chegou mesmo a ser 
uma unidade monetária, reconhecendo-se o seu nome na raiz etimológica da palavra 
"salário". 
  
O sal ou sal de cozinha, quimicamente designado por cloreto de sódio, é constituído 
por dois minerais: o sódio e o cloro. Estes dois minerais são essenciais ao normal e 
saudável funcionamento do nosso organismo, mas as consequências do consumo 
excessivo, particularmente de sódio, são inúmeras e por isso é essencial fazer um uso 
parcimonioso deste tempero. 
  
De acordo com a Organização Mundial da Saúde e outras instituições, o ideal é 
consumir no máximo 5-6 gramas de sal (cloreto de sódio) por dia. 
  
Ao contrário do que se possa pensar, a maior parte do sal consumido no dia a dia, é 
proveniente não tanto das refeições cozinhadas em casa, mas sim dos alimentos pré-
preparados comprados fora de casa. Mesmo se em casa utiliza pequenas porções de 
sal para cozinhar e não tem por hábito adicionar sal fino aos pratos confeccionados, 
pode estar a consumir sal em excesso. Em especial se adquire muitos alimentos pré-
preparados, já cozinhados ou prontos a comer (ex.: sopas instantâneas, enchidos, 
fumados, enlatados, caldos de carne, intensificadores de sabor – glutamato 
monossódico ou bicarbonato de sódio – molhos pré-preparados, manteiga com sal, 
pizzas, lasanhas, determinadas bolachas, cereais de pequeno almoço, batatas fritas de 
pacote e outros aperitivos, etc.). 
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