
 

 

O sal já é utilizado há muitos anos pelos egípcios para conservar os alimentos. Se utilizarmos, hoje em dia, 

uma pitada de sal nos cozinhados este ajuda a puxar o sabor dos alimentos, mas se for utilizado em grande 

quantidade já irá fazer com que os cozinhados percam o seu sabor e fiquem um tanto desagradáveis. Já na 

Idade Média o sal era chamado de “Ouro Branco” dando posteriormente o nome de salário do latim 

“salarium”. Sempre foi considerado uma riqueza mas por vezes pode ser traiçoeira para a nossa saúde pois 

não nos faz assim muito bem… Esta riqueza serve para equilibrar as quantidades de nutrientes e água nas 

nossas células ajudando a repor o sódio que perdemos constantemente através do suor, principalmente. 

Em termos de doses e pesagens a OMS aconselha-nos a ingerir mais ou menos uma colher de chá de sal por 

dia, mas como devem calcular não é esses os valores que ingerimos sendo um valor maior devido a tudo ou 

quase tudo o que ingerimos no dia-a-dia levar sal.  

Há diferentes tipos de Sal: 

 Flor de Sal: 

          É de origem das salinas tradicionais sendo que não sofre qualquer tipo de processamento pois 

depois de recolhido é logo embalado. 

 Sal Marinho Tradicional: 

          Este também tem origem das salinas tradicionais mas este é posto ao sol a secar durante um  

período que pode ir de 5 a 7 dias. A sua cristalização é feita á superfície mas também no fundo. O seu 

cristal é maior que o da Flor de sal sendo também um pouco cúbico. 

 Sal Marinho Vulgar: 

               Tem origem das salinas industriais. A sua colheita é mecanizada sendo recolhida no fim do período 

de produção. Posteriormente é pré-lavado e armazenado. Antes de ser embalado, e de modo a torná-lo 

branco, o sal é lavado novamente, centrifugado, seco por calor de combustão de derivados do petróleo, 

moído e crivado. 

 Sal Refinado: 

Este tipo de sal não provém directamente das salinas. 

 

 
 

 O sangue, o suor e as lágrimas contêm sal. 

 Se mergulharmos glóbulos vermelhos em qualquer líquido que não contenha sal eles rebentam. 

 No Oriente acreditam que quando duas pessoas comem sal juntas criam uma espécie de ligação e 

por isso o sal é utilizado para selar contractos. 

 No Havai, logo após o funeral, as pessoas polvilham-se de sal para que o espírito da pessoa falecida 

não as acompanhe a casa. 

 No Japão, antes das peças de teatro, espalha-se sal pelo palco para que corra bem a peça e que 

nenhum espírito poça interferir com o trabalho dos actores. 

 Em vários países, quando uma casa é nova, espalha-se sal pelo umbral da porta para que não haja 

mau-olhado. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Problemas a nível de coração e veias: Problemas Cardiovasculares 

 Problemas a nível de peso: Obesidade ou Excesso de Peso 

 Problemas causados pela má alimentação: Diabetes 

 … 

 

 
 

Na minha opinião, acho que as pessoas são um pouco inconscientes e irresponsáveis pois não se 

preocupam minimamente com a sua saúde e com o tipo de alimentação que levam e eu acho que isso é 

muito mau porque mais tarde vão sofrer as consequências enquanto agora podiam evitar muita coisa. Hoje 

em dia já há um pouco mais de preocupação com o assunto, por exemplo a quantidade de sal no pão 

diminuiu, mas ainda assim as pessoas estão um pouco aquém do problema. Deviam preocupar-se mais e 

fazer coisas de acordo a manter uma boa saúde. Neste trabalho, a parte que mais gostei foi de fazer as 

curiosidades porque fiquei a saber coisas que antes não sabia. 
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