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Resumo 
 

A demanda por hortaliças vem crescendo na população mundial devido, principalmente, a 

questão de saúde e bem-estar geral. Além disso, os consumidores procuram produtos que, 

além de características alimentares, apresentem alguma característica funcional, pensando na 

melhoria da qualidade de vida. A salsa (Petroselinum crispum), planta hortícola folhosa, não 

tem tanta produção quando se refere ao volume, mas tem ganhado grande destaque nesse 

novo cenário, como alimento condimentar no mercado gastronômico e, maior ainda na área de 

plantas fitoterápicas. As pesquisas e estudos relacionados à salsa visam melhorar as 

características apresentadas pelas plantas e sementes, gerando bons resultados produtivos, 

mesmo quando disposta em ambientes diferentes do que seria considerado ideal. Em função 

disto, o trabalho em questão tem por objetivo avaliar o desempenho de três cultivares de salsa, 

cultivadas em canteiro a campo. O experimento foi implantado em canteiro, feito na Estação 

Biológica da Universidade de Brasília - UnB, no ano de 2017. No experimento foram 

utilizadas as cultivares de salsa Crespa, Graúda Portuguesa e Lisa. Cada uma cultivada em um 

sulco de plantio, sendo as linhas espaçadas em 25 centímetros entre si. No total foram 

semeadas três linhas de plantio, cada linha continha apenas uma cultivar e era dividida em 

nove blocos. Todas as cultivares receberam os mesmos tratos culturais. Após 60 dias 

decorridos do plantio, foram realizadas as avaliações a partir de três plantas escolhidas 

aleatoriamente em cada bloco, sendo feitas mensurações de comprimento da parte aérea e das 

raízes, peso fresco e seco da parte aérea e das raízes. Com a realização das análises 

estatísticas, observou-se que a Salsa Graúda Portuguesa apresentou os melhores resultados de 

desenvolvimento agronômico em canteiros sob ambiente aberto para todas as características 

avaliadas, enquanto que a Salsa Crespa apresentou os menores resultados de desenvolvimento 

de planta. 

 

Palavra-chave: Petroselinum crispum; salsa; ambiente aberto; canteiro 

 

 

 

 



Abstract 

The demand for vegetables has been increasing in the world population due, mainly, to the 

issue of health and general well-being. In addition, consumers look for products that, in 

addition to food characteristics, have some functional characteristics, thinking about 

improving the quality of life. Salsa (Petroselinum crispum), a horticultural horticultural plant, 

does not have as much production when it refers to the volume, but has gained great 

prominence in this new scenario, as food spice in the gastronomic market and, even more in 

the area of herbal plants. The research and studies related to salsa aim to improve the 

characteristics presented by plants and seeds, generating good productive results, even when 

arranged in different environments than would be considered ideal. Therefore, the objective of 

this work is to evaluate the performance of three cultivars of parsley grown in the field. The 

experiment was carried out in a nursery, made at the Biological Station of the University of 

Brasília - UnB, in the year 2017. In the experiment, the cultivars Crespa, Graúda Portuguesa 

and Lisa were used. Each cultivated in a planting groove, the lines being spaced 25 

centimeters apart. In total, three planting lines were sown, each line contained only one 

cultivar and was divided into nine blocks. All cultivars received the same cultural treatments. 

After 60 days from planting, the evaluations were carried out from three plants randomly 

selected in each block. Measurements were taken of shoot and root length, fresh and dry 

weight of shoots and roots. With the accomplishment of the statistical analyzes, it was 

observed that the Portuguese Grape Salsa presented the best results of agronomic 

development in beds under open environment for all the evaluated characteristics, whereas 

Crespa Salsa presented the lowest results of plant development. 

 

Keywords: Petroselinum crispum; parsley; open environment; flowerbed 
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1.Introdução 

 

A salsa (Petroselinum crispum) é uma planta herbácea com centro de origem a 

Europa. Pertence à família botânica das Apiáceas (antigamente chamada Umbelliferae). É 

uma hortaliça folhosa muito utilizada hoje em dia como um dos condimentos mais populares 

no preparo de alimentos na gastronomia mundial. Além de ser amplamente usada como 

condimento, a salsa apresenta também características aromáticas usadas na fabricação de 

flavour em fragrâncias de perfumes através da extração do óleo essencial das folhas e 

sementes (LORENZI & MATOS, 2002). 

A salsa vem ganhando importância também no uso como planta fitoterápica, por 

apresentar propriedades de ação diurética (CAMPOS et al., 2009), de prevenção de doenças 

cardiovasculares (FILHO, 2014), de antioxidante, antidiabética, analgésica, antibacteriana, 

anticoagulante, antiplaquetário, entre outras que são de grande importância na saúde humana 

(CHAVES et al., 2008; FARZAEI et al., 2013; LEANDRO, 2015). Essa cultura apresenta em 

suas folhas boa quantidade de vitamina A, C e algumas do complexo B; niacina e riboflavina; 

além de minerais como cálcio, ferro, potássio, enxofre, fosforo e magnésio (FACTOR et al., 

2008).  Segundo Rodrigues e colaboradores (2008), o que confere importância econômica a 

salsa são suas propriedades condimentares, aromáticas e fitoterápicas, e não, o seu volume de 

produção ou valor comercial que a hortaliça apresenta. 

De acordo com o Catalogo (ISLA SEMENTES, 2016), a salsa pode ser cultivada o 

ano todo na região Sul e Sudeste do Brasil, sendo no resto do país mais aconselhado o plantio 

de fevereiro a novembro, o que não significa dizer que não pode ser plantado em outras 

épocas. A planta possui um ciclo com cerca de 60 a 80 dias, podendo variar com as condições 

climáticas. Nesse período a planta atinge de 10 a 19 centímetros de altura, onde é colhida. A 

salsa apresenta germinação lenta, suas plantas jovens necessitam de regas regulares e caso a 

germinação das plantas apresente grande proximidade, deve ser feito o desbaste para que haja 

uma boa produção (CAMARGO, 1981). A planta tem melhor produção em solos areno-

argilosos, com boa fertilidade e bom teor de matéria orgânica, pH entre 5,8 e 6,8 (Makishima, 

1984; Cotia, 1987; Filgueira, 2000). Segundo Heredia e colaboradores (2003), o cultivo 

apresenta rebrotamento, com possibilidade de ser utilizado para novos cortes, podendo a 

cultura ser explorada de dois a três anos principalmente quando cultivada em climas amenos. 
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A produção da salsa e a qualidade apresentada ao final de seu cultivo estão 

relacionadas ao ambiente em que foi implantada e, também, às características genéticas da 

própria cultura. Como em condições de campo não é possível o controle das condições 

edafoclimáticas e, tendo em mente que a cultura apresenta uma lenta germinação, o 

melhoramento genético se faz necessário para que hajam sementes vigorosas, com 

germinação uniforme e eficiente, para que produzam mesmo em diversidade de ambientes 

mantendo a qualidade final do produto e sem prejuízos à produção. 

Ao se tratar de melhoramento de plantas medicinais/condimentares, existe também a 

intenção de melhorar questões como quantidade e qualidade de óleo vegetal em diferentes 

espécies e locais de cultivo, sendo que a características como massa seca e fresca apresentam 

importância, além do entendimento sobre comprimento de parte aérea e radicular de mudas e 

plantas cultivadas (OLIVEIRA, 2003; AMARAL, 2003; CASALI, 2003). 

Verificando a importância do desenvolvimento de cultivares de salsa mais adaptadas a 

diferentes tipos de manejo e condições edafoclimáticas, além da questão da qualidade dos 

diferentes genótipos utilizados por produtores no Brasil, o presente trabalho teve como 

objetivo principal avaliar o desenvolvimento de características de comprimento de raíz e parte 

aérea, massa fresca e massa seca de raíz e parte aérea de três cultivares de salsa produzidas 

em campo aberto na região do Distrito Federal. 
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2. Objetivo Geral 

 

 O trabalho teve como principal objetivo avaliar três cultivares de salsa – Graúda 

Portuguesa, Lisa e Crespa – cultivadas em campo aberto na região do Distrito Federal. 

 

2.1 Objetivos Específicos 

 

➢ Avaliar as características de comprimento da parte aérea e raiz de três 

cultivares de salsa cultivadas a campo aberto; 

➢ Avaliar as características de massa fresca e massa seca da parte aérea e de raiz 

de três cultivares de salsa cultivadas a campo aberto; 

➢ Verificar se existem diferenças no desenvolvimento das três cultivares de salsa, 

produzidas em canteiro, sob ambiente aberto. 
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3.Revisão Bibliográfica 

 

3.1.Salsa (Petroselinum crispum) 

 

3.1.1.Origem da Cultura 

 

A salsa ou, também, conhecida como salsinha, de espécie Petroselinum crispum, é 

originária do sul da Europa, das regiões rochosas da bacia do Mediterrâneo. O nome é 

derivado do grego petrus, que significa pedra, e sélinon que significa aipo ou salsão, que 

juntos formam “aipo da pedra”, pois a planta nascia entre as rochas. A salsa é uma das plantas 

condimentares mais antigas, sendo apreciada por mais de dois mil anos. Hoje é um dos 

condimentos culinários mais comuns, bastante utilizado e cultivado em todo o mundo 

(GIACOMETTI, 1989; CHAVES, 2006; ZARATE et al, 2002). 

 

3.1.2.Família Apiaceae 

 

A família apiaceae é uma das maiores dentro da classe das Angiospermas. Apresenta cerca de 

400 gêneros e por volta de 4000 espécies. O Brasil possui cerca de 100 espécies dessa família, 

distribuídas em 8 gêneros. Muitas das espécies têm importância hortícola e são empregadas 

como plantas condimentares, fitoterápicas e na indústria farmacêutica por apresentarem, 

também, potencial aromático (SOUZA, 2005). Algumas das plantas mais conhecidas são: a 

salsa (Petroselinum crispum), a cenoura (Daucus carota L.), o coentro (Coriandrum sativum) 

entre outras (PEREIRA; SANTOS, 2013). 
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3.1.3.Caracteristicas Gerais 

 

 A salsa (Petroselinum crispum) é uma planta condimentar perene, pertencente a 

família botânica das Apiaceas, podendo ser bienal ou anual, de porte pequeno antes da 

floração e que possui características peculiares quando se refere às flores, folhas e caule. As 

flores apresentam coloração amarelo-clara, compostas por inflorescências em forma de 

umbelas. As folhas da planta apresentam aroma forte, são reunidas em forma de roseta basal, 

de coloração verde-escura e as compostas por folíolos triangulares. O caule apresenta 

coloração verde-clara, sendo pouco ramificado e com presença de canais oleíferos que 

conferem aroma e sabor a planta (ALBUQUERQUE FILHO, 2006). As sementes da planta 

produzem óleo, com rendimento girando em torno de 3 a 6% e, com menor rendimento nas 

folhas, podendo ser menor que 1%. O “apiol verde” ou “canfora salsa”, como são chamados o 

óleo das sementes, e o “apiol branco”, como é conhecido o óleo das raízes, são muito tóxicos. 

O óleo etéreo é contraindicado para gestantes por ser abortivo, além disso, é venenoso e pode 

causar morte. O óleo essencial da salsa ainda não é totalmente conhecido no Brasil apesar de 

suas valiosas e curiosas propriedades (GIACOMETTI, 1989; AZAMBUJA, 2016). 

  

3.1.4.Manejo 

 

A salsa tem melhor resposta aos climas mais amenos, em uma faixa de 10 a 24ºC, e 

também em regiões altas (FILGUEIRA, 2008). De acordo com o Catálogo (ISLA 

SEMENTES, 2016), a salsa pode ser cultivada o ano todo na região Sul e Sudeste do Brasil, 

sendo no resto do país mais aconselhado o plantio de fevereiro a novembro, o que não 

significa dizer que não pode ser plantado em outras épocas.  

A planta tem melhor produção em solos areno-argilosos, com boa fertilidade e bom 

teor de matéria orgânica, pH entre 5,8 e 6,8 (MAKISHIMA, 1984; COTIA, 1987; 

FILGUEIRA, 2000).  

De acordo com Filgueira (2008) a cultura corresponde bem ao aplicar 50 g/m² de 

superfosfato simples e realizando a cobertura periódicas com doses nitrogenadas leves. Para a 

obtenção de resultados satisfatórios, é aconselhado a incorporação de 60-80 Kg/ha de esterco 
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de aviário semanas antes do plantio, juntamente com 100-180 Kg/ha de P2O5 (FILGUEIRA, 

2008). 

A salsa apresenta germinação lenta, suas plantas jovens necessitam de regas regulares 

e caso a germinação das plantas apresente grande proximidade, deve ser feito o desbaste para 

que haja uma boa produção (CAMARGO, 1981). Deve ser semeado em sulcos longitudinais, 

com profundidade de 5-10 mm, e espaçados 25 cm entre eles, deixando cair uma linha 

continua de sementes no sulco. Após a emergência das plantas, ao atingirem 2 folhas 

verdadeiras definitivas, é feito o desbaste para que fiquem com cerca de 10-15 cm entre 

plantas (FILGUEIRA, 2008). 

 Para que a germinação da salsa seja adequada, visto que a planta, normalmente, 

apresenta germinação lenta e irregular, é necessário alcançar o ponto ideal de hidratação, 

reativando o metabolismo da planta, o que resulta no crescimento do eixo embrionário. 

Observa-se então que há relação entre a quantidade de água disponível e a velocidade de 

absorção pela semente (RODRIGUES et al., 2008). 

A planta possui um ciclo com cerca de 60 – 80 dias, podendo variar com as condições 

climáticas. Nesse período a planta atinge de 10 a 19 centímetros de altura, onde é colhida 

(ISLA, 2016). Segundo Heredia e colaboradores (2003), o cultivo apresenta rebrotamento que 

pode ser utilizado para novos cortes, podendo a cultura ser explorada de dois a três anos 

principalmente quando cultivada em climas amenos. 

 

3.1.5.Cultivares 

 

  O produtor não tem muitas alternativas de cultivares de salsa para o plantio no Brasil. 

Pode-se utilizar cultivares diferenciadas, basicamente, em folhas lisas e de folhas crespas. 

Dentro das cultivares de folhas lisas, destacam-se a Lisa Preferida e a Graúda Portuguesa, 

ambas contendo folhas aromáticas, entretanto a Graúda Portuguesa apresentando maior vigor 

e folhas maiores. Entre o grupo das folhas crespas se destaca a cultivar Crespa Decora, 

fortemente predominante. Tanto as cultivares de folhas lisas quanto as de folhas crespas são 

resistentes ao florescimento (FILGUEIRA, 2008). 
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 Segundo Álveres (2006), é visível as diferenças quanto a coloração e ao porte 

apresentada pelas cultivares Lisa Comum, Graúda Portuguesa e Crespa. A Lisa Comum 

apresenta coloração verde-clara, podendo alcançar até 25 cm de altura. A Graúda Portuguesa 

apresenta coloração verde-escura, sendo essa a mais vigorosa, podendo chegar a 40 cm de 

altura. A cultivar Crespa, também, apresenta coloração verde-escura e, pode atingir cerca de 

30 cm de altura. 

 No Brasil, as cultivares Lisa Comum e a Graúda Portuguesa são as mais utilizadas, 

sendo a crespa, menos utilizada pelos brasileiros. Em países Europeus e norte americanos a 

salsa crespa tem preferência. Na Europa, existem cultivares de salsa em que o produto 

comestível são as raízes, dentre as quais alcançam de 4-5 cm de diâmetro e cerca de 15 cm de 

comprimento (SALSINHA, 2008 apud PEDROSO, 2009). 

Tabela 1. Nomes das cultivares de salsa registradas até os dias atuais, proprietário do registro 

e ano em que foi registrada a cultivar. Brasília, 2017. 

DENOMINAÇÃO MANTENEDOR ANO 

33010 SAKATA SEED SUDAMERICA LTDA_  2001 

AF 2762 SAKATA SEED SUDAMERICA LTDA_  2008 

BRAVOUR SEMENTES SAKAMA LTDA_  2003 

Bruna FELTRIN SEMENTES LTDA._  2013 

Chácara SAKATA SEED SUDAMERICA LTDA_  2007 

Chacareiro   1999 

Comum 2 OXADIS - SOCIÉTÉ ANONYME  2002 

Crespa VIDASUL SEMENTES LTDA_  2000 

Crespa Extra FELTRIN SEMENTES LTDA._  1999 

Crespa Paramount SEMENTES SAKAMA LTDA_  2000 

Crespa Parus SEMENTES SAKAMA LTDA_  2000 

Da Roça HORTICERES SEMENTES LTDA_  2011 

Daeko / Paramount / Parus SEMEX COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.  2000 

de Raiz SEMENTES SAKAMA LTDA_  2000 

Decora SAKATA SEED SUDAMERICA LTDA_  1999 

Dobrada frisada OXADIS - SOCIÉTÉ ANONYME  2002 

Elisa AGRISTAR DO BRASIL LTDA_  2014 

Esmeralda TSV SEMENTES DE VEGETAIS LTDA_  2006 

Folha Larga MONSOY LTDA._  1999 

Gigante da Itália AGRISTAR DO BRASIL LTDA_  2000 

Graúda Portuguesa TSV SEMENTES DE VEGETAIS LTDA_  

VIDASUL SEMENTES LTDA_  

1999 

Grauda Portuguesa ISLA SEMENTES LTDA_  2000 

Grauda Portuguesa HORTEC TECNOLOGIA DE SEMENTES LTDA._  2000 
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Graúda Portuguesa Nova Seleção FELTRIN SEMENTES LTDA._  2000 

HT HORTEC TECNOLOGIA DE SEMENTES LTDA._  2005 

LG Picadilli W.E. GOTTARDO AGRÍCOLA - ME_  2013 

LG Pirapora W.E. GOTTARDO AGRÍCOLA - ME_  2013 

Lisa VIDASUL SEMENTES LTDA_  2000 

Lisa SEMEX COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.  2000 

Lisa COOPERATIVA AGROECOLÓGICA NACIONAL TERRA E VIDA LTDA - 

COONATERRA_  

TSV SEMENTES DE VEGETAIS LTDA_   

FELTRIN SEMENTES LTDA._ 

1999 

Lisa Caipira SEMENTES SAKAMA LTDA_  2002 

Lisa Comum CAL SEED SEMENTES LTDA_  HORTEC TECNOLOGIA DE SEMENTES 

LTDA._  

2000 

Lisa Gigante Portuguesa FELTRIN SEMENTES LTDA._  1999 

Lisa Grauda Portuguesa SEMENTES SAKAMA LTDA_  2000 

Lisa Preferida SAKATA SEED SUDAMERICA LTDA_  1999 

NATIVA TSV SEMENTES DE VEGETAIS LTDA_  2009 

NOVAS HM CLAUSE BRASIL COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA_  2014 

PARANA SEMENTES SAKAMA LTDA_  2003 

PAULISTA AGRISTAR DO BRASIL LTDA_  2002 

Portuguesa AGRISTAR DO BRASIL LTDA_  2000 

Rialto BEJO SEMENTES DO BRASIL LTDA_  2000 

Salsa Grauda Portuguesa CAL SEED SEMENTES LTDA_  2009 

Stella ISLA SEMENTES LTDA_  2017 

Turmalina TSV SEMENTES DE VEGETAIS LTDA_  2006 

Tabela de cultivares registradas. (Fonte: http://sistemas.agricultura.gov.br/snpc/cultivarweb/cultivares_registradas.php) 

 

3.1.6.Estudos relacionados ao melhoramento do desenvolvimento da salsa 

 

A salsa apresenta um longo tempo de germinação em campo se comparada às outras 

hortaliças. Dependendo das condições internas e externas apresentadas à semente, pode levar 

até quatro semanas para germinar. Por este motivo, o uso de técnicas agrícolas faz-se 

necessárias para acelerar e uniformizar o processo germinativo da semente (RODRIGUES et 

al., 2008). Muitos estudos recentes apresentam o objetivo de reduzir o tempo entre o plantio e 

a germinação. Um procedimento utilizado com bastante frequência tem sido a embebição de 

sementes, em quantidades limitadas de água ou não. Nesse processo denominado de pré-

hidratação ou pré-embebição, as sementes são imersas ou entram em contato com substrato 

umedecido em temperaturas baixas ou médias (ROSSETTO et al, 2000). 
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As empresas produtoras de semente tem buscado, cada vez mais, níveis de qualidade 

mais elevados, aliados a sistemas produtivos mais rentáveis, isso diante da necessidade de 

atender às exigências dos consumidores e aumentar a produtividade. Com esse intuito, as 

empresas tem investido em programas internos de qualidade, supervisionando todas as etapas 

do processo produtivo de forma exclusiva, sendo que a produção de sementes é processo 

especializado (PINHO, 2006; SALGADO, 2006). 

 

 

4. Metodologia 

 

O experimento foi realizado entre setembro e novembro de 2017 na Estação 

Experimental de Biologia – Departamento de Fruticultura, parte integrante da Universidade 

de Brasília, situada na cidade de Brasília-DF, a 15º46’47” de latitude Sul e 47º55’47” de 

longitude Oeste, a 1020 m de altitude. O clima tropical é o predominante no Distrito Federal. 

Dessa forma, o experimento sofreu a fase de mudanças climáticas entre o inverno seco e a 

primavera, onde geralmente seria o início das chuvas. 

O início do experimento foi dado no dia 20 de setembro, com o plantio das cultivares 

de salsa em um canteiro em campo. O canteiro foi feito manualmente, com as dimensões de 

3m de comprimento por 1m de largura e, com cerca de 30cm de altura. Foi incorporado cerca 

de 50 Kg de esterco bovino curtido, um adubo orgânico, ao solo natural do cerrado. Os sulcos 

para o plantio das sementes foram feitos a mão, medindo a distância de 20cm entre linhas. 

Não foi aplicado nenhum defensivo ao solo e nem às cultivares em nenhuma ocasião do 

experimento.  

A irrigação foi feita por gotejo mantendo a capacidade de campo para a cultura. 

Semanalmente foi feita a limpeza do canteiro, a fim de retirar as plantas invasoras e não 

prejudicar o crescimento das cultivares de salsa. No dia 11 de outubro, decorridos 21 dias 

após o plantio, foi feito desbaste. 

Nesse experimento, avaliou-se três cultivares diferentes, sendo todas as sementes 

adquiridas junto à empresa ISLA Sementes, a qual forneceu o material livre de defensivos 
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agrícolas. As sementes utilizadas, de acordo com a embalagem do produto, foram as 

seguintes:  

➢ T1. Salsa Graúda Portuguesa – Taxa de Germinação: 84%; Taxa de Pureza: 

100%; Germinação: 10 a 28 dias; 

➢ T2. Salsa Lisa – Taxa de Germinação: 82%; Taxa de Pureza: 99,8%; 

Germinação: 10 a 28 dias; 

➢ T3. Salsa Crespa – Taxa de Germinação: 82%; Taxa de Pureza: 100%; 

Germinação: 10 a 28 dias; 

Na semeadura foi utilizada o pacote inteiro de sementes, distribuídas uniformemente 

sobre o sulco de plantio. As cultivares foram distribuídas de forma aleatória em 9 blocos, 

sendo o delineamento utilizado o de blocos casualizados, e três tratamentos, representados 

pelas três cultivares de salsa. 

 

Figura 1: Imagem identificando o plantio em blocos com 12 dias, após 60 dias de plantio. Brasília, 2017. Fonte: 

COSTA, 2017. 

No dia 20 de novembro, decorridos 60 dias após o plantio, foi feito a colheita de três 

plantas por parcela de cada cultivar de salsa para posterior avaliação das seguintes 
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características: CPA (comprimento de parte aérea em cm), CR (comprimento de raiz em cm), 

MFPA (massa fresca parte aérea em g), MFR (massa fresca raiz em g), MSPA (massa seca 

parte aérea em g), MSR (massa seca raiz em g). 

Para mensuração foram utilizadas 3 plantas por bloco, selecionadas de forma aleatória 

em cada repetição. As avaliações de CPA e CR foram feitas com o auxilio de régua 

milimétrica, a partir da inserção da radícula até a gema apical no comprimento da parte aérea, 

e em todo comprimento da raiz principal, na avaliação de comprimento da raiz. Os resultados 

de MFPA e MFR foram obtidos por uma balança de precisão. Após essas avaliações, as 

plantas foram colocadas em uma estufa de ventilação forçada, passando por um processo de 

secagem – 70 °C ± 2 °C –, até que apresentassem massa constante, sendo necessário, 

aproximadamente, 24 horas para a estabilização. Após esse procedimento, realizou-se a 

análise de MSPA e MSR, utilizando-se a mesma balança. 

Após a coleta de dados, esses foram tabulados e submetidos a análise de variância pelo 

teste F a 5% de probabilidade. Além disso, as médias dos tratamentos foram avaliadas pelo 

teste Tukey a 5% de probabilidade e foram submetidas a análise de correlação de Pearson. 

Todas as análises foram realizadas utilizando o programa estatístico Genes (CRUZ, 2013). 

 

5.Resultados e Discussão  

 

A partir da análise de variância realizada com os dados tabulados, foi possível 

observar diferenças estatísticas para todas as características avaliadas, exceto para CR. Além 

disso, é importante salientar que os valores dos coeficientes de variação apresentados pela 

análise estatística das características avaliadas foram abaixo de 20%, indicando boa precisão 

experimental (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Resumo da análise de variância para características de CPA (comprimento de parte 

aérea em cm), CR (comprimento de raiz em cm), MFPA (massa fresca parte aérea em g), 

MFR (massa fresca raiz em g), MSPA (massa seca parte aérea em g), MSR (massa seca raiz 

em g), na comparação de três cultivares de salsa. Brasília-DF, 2017. 

  CPA CR MFPA MFR MSPA MSR 
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F 59,78** 1,64ns 7,14** 12,87** 4,69* 9,93** 

Média Geral 36,29 13,50 35,72 5,52 4,66 1,07 

CV (%) 8,60 15,90 14,62 12,88 14,74 11,48 

* significativo no teste F a 5% de probabilidade; ** significativo no teste F a 1 e a 5% de probabilidade; ns não 

significativo no teste F a 5% de probabilidade. 

 

 Para as características que apresentaram diferenças estatísticas na análise de variância, 

procedeu-se com o teste de comparação de médias Tukey, a 5% de probabilidade. Para a 

característica de comprimento de parte aérea foi observado que as cultivares foram separadas 

em dois grupos diferentes, a e b, sendo que as cultivares que apresentaram maiores médias 

foram a Salsa Graúda Portuguesa e a Salsa Lisa (40,96 e 40,92 cm, respectivamente). A Salsa 

crespa apresentou CPA inferior às demais, como apresentado na tabela 3. Esse resultado para 

CPA, na comparação dessas três cultivares, pode ser explicado pelo próprio porte das plantas 

segundo Alvares (2006).  

Semelhante ao ocorrido no presente trabalho, Oliveira (2016), trabalhando em 

ambiente protegido para verificar o desenvolvimento de três cultivares de salsa, as mesmas do 

presente trabalho, observou que a cultivar Salsa Graúda Portuguesa apresentou a maior média 

de comprimento de parte aérea, com 49,63 cm. Gonçalves (2016), trabalhando em ambiente 

protegido com objetivo de verificar a qualidade de mudas de três cultivares de salsa, verificou 

que as cultivares Salsa Lisa e Salsa Graúda Portuguesa apresentaram os maiores resultados, 

diferindo da Salsa crespa.  

   

Tabela 3. Resultado do teste de comparação de médias Tukey para as variáveis CPA 

(comprimento de parte aérea em cm), MFPA (massa fresca parte aérea em g), MFR (massa 

fresca raiz em g), MSPA (massa seca parte aérea em g), MSR (massa seca raiz em g), na 

comparação de três cultivares de salsa. Brasília-DF, 2017. 

Tratamento CPA MFPA MFR MSPA MSR 

Salsa Graúda Portuguesa 40,96a 48,47a 6,41a 6,22a 1,49a 

Salsa Lisa 40,92a 32,61b 4,82a 4,45ab 1,35a 

Salsa Crespa 27,00b 29,59b 2,95b 3,77b 0,55b 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, pelo teste de comparação de médias Tukey a 5% de 

probabilidade. 
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 Ao verificar as características de MFPA e MSPA, o teste de comparação de médias 

dividiu as cultivares em dois grupos diferentes, sendo que a cultivar Salsa Graúda Portuguesa 

apresentou os maiores valores, diferido das demais (Tabela 3). Isso demonstra que a cultivar 

Salsa Graúda Portuguesa apresenta em seu desenvolvimento maior produção de folhas que as 

demais. Essa característica é importante para o mercado de consumo de produto in natura, e 

também para indústria, já que as folhas são o produto principal para esses tipos de mercado 

(LORENZI & MATOS, 2002). Oliveira (2016) observou que para a característica de massa 

fresca de parte aérea a cultivar Salsa Graúda Portuguesa apresentou maior média, com 38,11 

g, diferido das outras duas cultivares, Salsa Lisa e Salsa Crespa, com menores médias.  

No desenvolvimento de mudas em ambiente protegido, Gonçalves (2016) observou 

que a cultivar Salsa Lisa apresentou maior média para MFPA, sendo que para MSPA as 

cultivares que apresentaram maiores médias foram a Salsa Lisa e a Salsa Graúda Portuguesa, 

diferindo da Salsa Crespa, com menor média para essa característica. No presente trabalho a 

Salsa Graúda Portuguesa foi a que apresentou melhores resultados, No entanto, essa diferença 

entre desenvolvimento de mudas e de planta no estádio de colheita pode estar relacionado 

com a adaptação das cultivares as diferentes condições edafoclimáticas. Dessa forma, para o 

desenvolvimento de mudas, a cultivar Salsa Lisa, no experimento de Gonçalves (2016), foi a 

que teve maior desenvolvimento entre as demais. Isso pode ter relação com o tempo de 

germinação das sementes de cada cultivar, além da questão edafoclimática que pode 

influenciar o desenvolvimento das cultivares, principalmente aquelas que são mais adaptadas 

a climas mais amenos e maiores fotoperíodos, como é o caso da Salsa Crespa (SALSINHA, 

2008).  

 Para as características de MFR e MSR, as cultivares Salsa Graúda Portuguesa e Salsa 

Lisa apresentaram os maiores resultados (6,41 e 4,44 g MFR; 1,49 e 1,35 g para MSR, 

respectivamente) (Tabela 3).  Oliveira (2016), observou em seu estudo que para a 

característica de MFR a cultivar Salsa Lisa apresentou maior resultado entre as demais (5,71 

g), a Salsa Graúda Portuguesa apresentou o valor de 3,35 g e a Salsa lisa ficou com 2,33 g de 

MFR.  

Verificando as características avaliadas na totalidade, com o foco de verificar a 

questão de qualidade das cultivares avaliadas no presente trabalho, a Cultivar Salsa Graúda 

Portuguesa foi a que apresentou os maiores resultados, seguida da Salsa Lisa. Essas duas 

cultivares são consideradas cultivares de folha lisa, diferido da Cultivar Salsa Crespa. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Kolota et al. (2011), que objetivaram avaliar 
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os efeitos causados pelas características genéticas entre cultivares lisas e frescas na 

quantidade e qualidade de produção comercial, verificaram que as cultivares lisas 

apresentaram resultados superiores para produção comercial de folhas e massa de parte aérea, 

quanto para altura de planta.  

Esses resultados corroboram com a pesquisa de melhoramento genético para essa 

espécie, já que atualmente um dos objetivos do melhoramento genético de plantas 

condimentares aromáticas e medicinais é justamente a adaptação a diferentes condições 

climáticas, além da melhoria da produção e produtividade. Dessa forma, experimentos que 

visem o entendimento de como diferentes cultivares de salsa se desenvolvem em diferentes 

regiões do Brasil são necessários e importantes para esse nicho de mercado que é o de plantas 

condimentares e medicinais. 

 

6.Conclusão 

 

 De acordo com o trabalho em questão, foi possível verificar que a cultivar Graúda 

Portuguesa apresentou o melhor desenvolvimento agronômico em canteiros sob condições de 

campo. 

 A cultivar Salsa Crespa não apresentou desenvolvimento agronômico satisfatório 

comparada às demais. 

 Portanto, é possível observar que as três cultivares de salsa avaliadas, apresentaram 

diferenças quando cultivadas em canteiro sob condições de campo, demonstrando a influência 

das condições edafoclimáticas sobre o desenvolvimento das mesmas. 

 

7.Considerações Finais 

 

 A partir do presente trabalho, é possível observar que as características produtivas da 

cultura da salsa, tanto quantitativamente quanto qualitativamente, sofrem influência das 

variáveis apresentadas nesse estudo. 
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Sabendo que a salsa apresenta-se como produto que vem se destacando na produção 

dos mercados gastronômicos e medicinais, é importante que os estudos, em diferentes 

ambientes, tenham continuidade e sejam incentivados, a fim de que melhorias sejam 

alcançadas para suprir o mercado e atender às exigências dos consumidores quanto à 

qualidade dessa planta. 
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