
 

  

Sálvia (Salvia officinalis L.): usos, 
cultivo e oportunidades 
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Contexto 
A sálvia medicinal é provavelmente a planta selvagem mais importante da Dalmácia. Cobre vastas áreas 
cársticas mais quente, onde é frequentemente a pioneira e a única planta, o que dá uma característica básica 
à nua paisagem cárstica. As folhas de sálvia são recolhidas imediatamente antes da floração porque é nesse 
momento que têm as substâncias mais ativas. É uma extraordinária erva aromática, picante e medicinal, e o 
mel de sálvia deve ser especialmente destacado, uma vez que é o mais importante para a Dalmácia para o 
pastoreio das abelhas, fornecendo mel de alta qualidade que atinge um preço excelente e tem elevada procura 
pelos consumidores. 

 

Objetivo 
A sálvia é uma espécie vegetal nativa da Dalmácia espalhada pelo Mediterrâneo. Na República da Croácia existe 
ao longo de toda a costa, bem como em toda a Dalmácia. A sálvia é, antes de mais, uma planta medicinal, mas 
também é utilizada como especiaria. Na Dalmácia, a sálvia era utilizada muito antes do período clássico, com 
recolha de folhas de plantas silvestres das quais se obtinha o óleo essencial, e o início do cultivo data do início 
do século XX na ilha de Hvar. Hoje em dia, na Dalmácia não há produção de folhas secas nem óleo essencial de 
salva, excepto, em menor escala, em Hvar e para necessidades pessoais. 

 

Resultados 
As propriedades curativas da sálvia eram reconhecidas pelos antigos gregos, que provavelmente a introduziram 
para cultivo, e eram especialmente apreciadas pelos antigos romanos. Mesmo antes destes, nos túmulos dos 
Faraós no Egipto, um dos principais ingredientes da mistura de embalsamamento era precisamente óleo de 
sálvia. Na Idade Média, uma poção do amor era feita de folhas de sálvia e de lenços e pétalas de rosa. Não há 
muito tempo atrás, havia centros de recolha e compra bem conhecidos na Dalmácia, tais como Trogir, Ston, 
Slano, Malinska em Krk e Boka Kotorska. Como a sálvia está muito difundida na área da Dalmácia, foram 
utilizadas populações de salva selvagem, onde a destilação de folhas e flores produz óleo de salva (Oleum 
salviae). 
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Recomendações 
O plano de gestão deve se basear na investigação e seleção das melhores populações indígenas de sálvia, na 
sua multiplicação e no estabelecimento de viveiros de sálvia. A maioria das plântulas seria utilizada para a 
criação de plantações ecológicas, parte para venda como tempero fresco e parte para plantação nos jardins da 
Dalmácia e mais além. É necessário integrar a apicultura, a transformação da folhagem e o turismo na produção, 
obtendo assim um valor económico adicional. Os produtos primários são folhas secas e óleo de salva destilado, 
e os secundários são mel de sálvia e várias preparações farmacêuticas (cremes, água perfumada, sabonetes) 
à base de sálvia. Os produtos terciários são visitas às plantações de sálvia em flor, destilarias, secadores e linha 
de produção de preparações farmacêuticas, que também incluem a venda de produtos locais à base de sálvia. 

 

Impactos e pontos-fracos 
Com um plano de gestão tal que reúna uma história completa em torno da sálvia que agregue muitos 
intervenientes diferentes, o valor acrescentado da sálvia como produto florestal não lenhoso (PFNL) seria 
realçado. Esta abordagem encorajaria as pessoas das zonas rurais a começarem a recolher e a cultivar sálvia. 
Dado que se afirma que com produtos primários existe a possibilidade de desenvolver produtos secundários e 
terciários a partir de um único PFNL, podem ser gerados múltiplas fontes de lucro económico. As plantações 
não planeadas e excessivas conduziriam à sobrelotação do mercado, enquanto a frequente recolha de sálvia 
das mesmas localidades em estado selvagem teria certamente um impacto negativo no habitat natural. 

 

Desenvolvimentos futuros 
Com a saída da população da aldeia e o abandono da criação de gado, os habitats naturais de sálvia estão em
perigo devido às áreas sobre-cobertas de arbustos. Por conseguinte, é importante educar a população e
familiarizá-la com as oportunidades de negócio oferecidas pela recolha e cultivo de sálvia. A sálvia não tem
exigências particularmente elevadas na qualidade do solo e pode ser facilmente cultivada com sucesso. Com
folhas secas, óleo essencial e várias preparações, e o envolvimento de apicultores e visitas turísticas, podemos 
monetizar repetidamente a produção de sálvia. 

 
 Campo de sálvia; http://hirc.botanic.hr/EpiSalvia/En/en-species.htm 

 

Informação adicional 
https://www.bib.irb.hr/922992 

https://www.plantea.com.hr/ljekovita-kadulja/ 

http://magoleum.com/ljekovita-kadulja-salvia-officinalis/  

http://hirc.botanic.hr/EpiSalvia/Docs/Jug_Dujakovi%C4%87_2015_Rotary.pdf  
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 About INCREDIBLE 

INCREDIBLE project aims to show how Non-Wood Forest Products can play an important 
role in supporting sustainable forest management and rural development, by creating 
networks to share and exchange knowledge and expertise. ‘Innovation Networks of Cork, 
Resins and Edibles in the Mediterranean basin’ (INCREDIBLE)  promotes cross-sectoral 
collaboration and innovation to highlight the value and potential of NWFPs in the region. icons by Icons8 

 


