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RESUMO 

 
A salsa (Petrosolium sativum) é uma erva aromática originária das culturas do mediterrâneo e 
vem sendo utilizada desde a antiguidade tanto na alimentação como na medicina. No Brasil 
foi introduzida pelos colonizadores portugueses e passou a ser usada largamente como 
condimento e ornamentação dos pratos. Hoje ela continua presente na alimentação cotidiana, 
razão pela qual buscou-se, neste trabalho, elaborar salsa desidratada em laboratório, como 
parte do Estágio em Alimentos do Curso de Farmácia desta Faculdade. Inicialmente, a título 
de embasamento teórico, registrou-se um pequeno histórico da salsa e sua utilização, em 
seguida, os aspectos técnicos e teóricos da planta. Abordou-se a importância da salsa 
desidratada, lembrando que os  alimentos, incluindo as especiarias, hoje desidratados através 
de técnicas de secagem (em estufas, fornos) e outras, são de uso comum. Os desidratados por 
vezes são considerados  sinônimos de alimentos para condições extremas ou pelo menos não 
corriqueiras: usados por astronautas, alpinistas, navegadores, mochileiros, mas hoje eles se 
integram ao dia-a-dia, são leves, fáceis de transportar e estão presentes nos mercados e no 
cotidiano de cada um. 
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OBJETIVO 
 
Contribuir para o conhecimento da salsa, sua desidratação e comunicar o resultado de 
elaboração de salsa desidratada em laboratório.   
 
INTRODUÇÃO 
 
A salsa no Brasil foi introduzida pelos primeiros colonizadores portugueses e é usada 
atualmente como condimento ou elemento decorativo em vários pratos. Entre os nomes 
populares estão: salsa, salsa de cheiro, salsinha, perejil (Argentina), parsley (Inglaterra), persil 
(França), prezzemolo (Itália). Herbácea da família das Umbilíferas, a salsa tem aplicações 
terapêuticas como diurético (usada no tratamento de hipertensão arterial, edemas diversos, 
retenção urinária, auxiliar em cistites, etc), anti-térmico, estimulante geral, anti-depressivo, 
hepatoprotetor, antioxidante, anti-alérgico, nutritivo, aromático. Seus princípios ativos 
consistem em óleos essenciais (apiol, miristicina, alcoóis terpênicos (mono e sesquiterpenos), 
cetonas, flavonóides (apigenina, luteolina), furanocumarinas, ácidos graxos, óleo resinas, pró 
vitamina A, ácido ascórbico, nutrientes (calorias, proteínas, gorduras, carbohidratos, fibras, 
sódio, potássio, cálcio, ferro, etc.). Pode ser ingerida como infusão das folhas (2 a 4 %) ou 
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sementes (1 a 2%) ou decocção das raízes (1 a 2%) - 3 xícaras por dia; in natura como 
tempero; tintura ou extrato fluido (1:1 em 25% de álcool) - 2 a 4 mL 3 vezes ao dia. Também 
como cataplasmas sobre feridas; compressas ou banhos com o chá.  
 

METODOLOGIA 
 
Realizou-se, como parte do Estágio em Alimentos do Curso de Farmácia do Inesul, um 
processo de desidratação da salsa (Bem Simples, 2009). Foi utilizado 1 maço de salsa fresca, 
adquirida no comércio local. A seguir a metodologia empregada: 

- Lavagem do maço de salsas. Retirada das folhas secas  machucadas e amareladas.          
- Cobertura da tela de amianto, do tipo que se utiliza em laboratório sobre bicos de Bunsen,  
com papel-alumínio, com o dobro da extensão da superfície da tela.   
- Espalhamento da salsa  sobre o papel-alumínio.  Organização dos ramos, lado a lado,  sem 
superposição.             
- Dobra do que estiver sobrando  do papel-alumínio,  para a salsinha ficar embrulhada.  

- Colocação da tela de amianto (devidamente coberta por papela alumínio) sobre a grade do 
forno doméstico e colocação da salsa empacotada em papel álumínio sobre a tela de amianto. 
- Aquecimento em forno de fogão doméstico, com temperatura média (200ºC), durante cerca 
de 50 minutos.  
- A abertura do embrulho  de papel-alumínio,  com cuidado, devido à presença de vapor,  para 
observar a consistência e a salsa desidratada  já pronta para ser usada.     
- O produto pronto foi acondicionado em frasco de vidro tampado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Foi possível obter no laboratório a salsa desidratada com aspecto, cor, aroma e sabor 
característicos.  
Cabe ressaltar a composição química da salsa, que por 100 g apresenta: 43 quilocalorias, 8,5% 
de carboidratos, 3,2% de proteínas, 0,6% de lipídios, 195 mg de cálcio (Ca), 52 mg de fósforo 
(P), 3,1 mg de ferro (Fe), 7 mg de retinol, 120 mcg de tiamina (vitamina B1), 240 mcg de 
riboflavina (vitamina B2), 1 mg de niacina, 183 mg de ácido ascórbico (vitamina C), 48 mg 
de sódio e 365 mg de potássio (FRANCO, 1996). Os valores mencionados são para a salsa 
fresca, lembrando que o processo de desidratação promove a concentração dos componentes, 
pela retirada da água do produto e alterações na composição devido ao aquecimento. Os dados 
de composição para a salsa desidratada não estão disponíveis nas tabelas brasileiras de 
composição de alimentos, portanto, os autores deste trabalho sugerem que se determine a 
composição centesimal da salsa desidratada.  
 
CONCLUSÃO  
 
Pretendeu-se com este trabalho a apresentação, de forma sintética e objetiva, de um processo 
de elaboração de salsa desidratada. 
O resultado obtido satisfaz os objetivos pretendidos, tornando este trabalho como referência 
aos interessados no processo e no produto. 
Além de se obter o produto proposto como objetivo do trabalho foi uma experiência 
inovadora e significativa que acrescentou conhecimentos ao currículo do curso.   
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