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Painel dos alimentos

• O painel dos alimentos é um quadro onde se encontra a informação da 

quantidade de certos nutrientes do alimento, podemos vê-lo na embalagem.

• Podemos então comparar alimentos através da quantidade de gorduras, 

açúcares, sal, etc.

• Neste trabalho em particular vamos analisar o sal de diferentes alimentos.



Quantidade de sal no leite

• Escolhi uma embalagem de leite e observei o painel de alimentos:

Fiquei a saber que este leite em concreto 

tem 0,1g de sal/100ml.

Mas como é que sabemos se é muita ou 

pouca quantidade para este alimento?

Leite A



Quantidade de sal no leite

• Decidi analisar diferentes marcas de leite para comparar a sua quantidade de 

sal.

Leite B Leite C



O que observei

• Verifiquei que  as 3 marcas de leite têm o mesmo valor de sal, 0,1g de 

sal/100ml.

• O valor de sal é igual provavelmente por ser um produto natural/menos 

trabalhado.



Quantidade de sal no atum

• Analisei outro alimento, o atum, com o mesmo procedimento:

Atum A Atum B



O que observei

• O atum é, naturalmente, um alimento com mais sal.

• O atum A contém mais sal do que o B.



Quantidade de sal nas bolachas

• Por fim, analisei um último alimento, as bolachas.

Bolacha A Bolacha B



O que observei

• A bolacha A tem 0,52g de sal/100g,

• A bolacha B tem 1,4g de sal/100g

• Neste alimento há diferenças significativas de sal, assim devemos ter especial 

atenção na escolha do produto.



Doenças pelo excesso de sal 

Está associado a hipertensão 

arterial e doenças cardiovasculares

Interfere na quantidade de oxigénio 

que chega ao cérebro 

Pode causar doença renal e pedras 

nos rins

Pode prejudicar os vasos 

sanguíneos da retina

Aumento da pressão devido a uma 

grande alteração no equilíbrio dos 

líquidos internos



Como prevenir

• Reduzir a utilização de sal no tempero da comida;

• Ler os rótulos dos alimentos e evitar os derivados de sódio;

• Substituir o sal por ervas aromáticas e especiarias;

• Evitar consumir alimentos industrializados, como salgados (batatas fritas, 

molhos, salsichas).



Em síntese

• Diferentes alimentos contêm diferentes quantidades de sal;

• O mesmo tipo de alimento também pode variar nas quantidades de sal;

• O sal causa doenças como a hipertensão, doenças renais ou até mesmo a 

morte;

• Podemos prevenir essas doenças evitando comer alimentos industrializados e 

substituindo o sal por outras especiarias.


