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Riqueza química e farmacológica do gênero Lippia estimulou pesquisadores a desenvolverem estudos sobre a Lippia 
alba e subsidiar pesquisas que visem aumentar o teor de princípios ativos de uma das espécies medicinais mais 
utilizadas pela população 

Bárbara Duque
Repórter

Estudos mapeiam 
recursos genéticos da 
erva cidreira

PESQUISA

A diversidade biológica constitui um 

patrimônio de difícil mensuração e que, 

em função da sua importância, é foco de 

inúmeras ações que contribuem para sua conser-

vação. Uma das razões para o estudo de nossa 

biodiversidade se origina no fato de que ela 

representa imenso potencial de uso econômico.

Subsidiar estratégias de uso e conservação deste 

essencial grupo de recursos genéticos foi o gran-

de motivador dos trabalhos desenvolvidos desde 

2003 por pesquisadores da Universidade Federal 

de Juiz de Fora (UFJF). O líder do grupo e também 

coordenador do Programa de Pós-graduação em 

Ciências Biológicas, Lyderson Viccini, ressalta que 

a ocorrência de várias espécies com interesse 

medicinal e muitas delas com amplo uso pela 

população chamou atenção dos pesquisadores 

que decidiram investir tempo e recursos nesta 

investigação.

O gênero Lippia possui cerca de 200 espécies dis-

tribuídas, principalmente, nos trópicos, com três 

grandes centros de diversidade: Brasil – o maior 

deles, com 111 –, México e Argentina. As primei-

ras ações para estudar o gênero resultaram de 

coletas realizadas na parte mineira da Serra do 

Espinhaço (cadeia montanhosa que estende 

também pela Bahia). Outras foram coletadas 

desde a região da Serra do Cipó até a região de 

Grão Mogol (MG) além das mantidas na Estação 

Experimental de Cultivo e Manutenção de 

Plantas e no Laboratório de Fisiologia Vegetal 

do Departamento de Botânica, ambos da UFJF. 

Desde os trabalhos iniciais, uma abordagem 

multidisciplinar foi estabelecida e diversos 

colaboradores, inclusive de outras instituições, 

fazem parte do processo.

Entre as espécies do gênero, uma delas chamou 

a atenção, pela existência de variados tipos quí-

micos e morfológicos, uma peculiaridade desta 

espécie. “Já trabalhava com o gênero Lippia, 

quando uma pesquisadora parceira da Uni-

versidade Federal do Rio de Janeiro me enviou 

três indivíduos da espécie L. alba para que eu 

analisasse o número de cromossomos.

Foi quando percebi que cada uma apresenta-

va um tamanho de genoma diferente. Estava 

diante ou de uma incrível coincidência ou de uma 

riqueza genética que poderia ser ainda maior. 

Para nossa satisfação, foi a segunda opção.”

A partir de então, o grupo de pesquisa Genética, 

Biotecnologia e Biodiversidade Vegetal se de-

bruçou em analisar as particularidades daquela 

espécie. A característica que mais chamou 

atenção foi a incidência da chamada poliploidia, 

variados tamanhos de genoma, contrariando 

antigos registros que descreviam um único 

tamanho dentro da mesma espécie (diploides). 

Até hoje o grupo identificou cinco, constatando 

a existência de uma série poliploide. Dentre as 

amostras analisadas na UFJF, algumas cedi-

das pela Embrapa ou pela Escola Superior de 

Agricultura Luiz Queiroz da Universidade de São 

Paulo (Esalq-Usp) e outros coletados pelo grupo, 

existem cerca de 60% de indivíduos que são de 

fato diploides e no restante há vasta variação.

O grupo foi responsável pelo primeiro relato 
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sobre a existência de variação no tamanho de 

genoma para esse grupo de plantas.

A descoberta era sinal de dezenas de possibili-

dades que deveriam ser pesquisadas e poderiam 

render excelentes frutos para a ciência. Aquela 

diversidade biológica constituía patrimônio 

potencial de uso, inclusive econômico. Um dos 

desafios foi focar os trabalhos no entendimen-

to da poliploidia, considerada como um dos 

principais fatores de evolução em plantas. Com 

poucos estudos sobre isso nas regiões tropicais, 

foi fundamental a inserção em grupos interna-

cionais de pesquisa. “Em função disso, permane-

ci durante aproximadamente um ano e meio nos 

Estados Unidos com um grupo de especialistas 

no assunto. Eu já possuía informações impor-

tantes sobre aquele grupo de plantas e pude 

desenvolver outras abordagens em parceria. O 

estudo vem rendendo belos resultados”, ressalta 

Viccini.

 

LIPPIA ALBA

Entre as espécies do gênero Lippia, L. alba se 

destaca por apresentar características impor-

tantes do ponto de vista econômico. L. alba 

(Mill.) N. E. Br. ex Britton & P. Wilson é uma 

espécie amplamente distribuída nas Américas. 

Ocorrendo em praticamente todos os tipos de 

ambientes, desde florestas, brejos e campos até 

em beira de estradas, recebe destaque devido 

às inúmeras propriedades medicinais. Conforme 

as análises morfológicas realizadas a partir do 

material examinado, fica evidente que a L. alba 

apresenta grande variação nos caracteres morfo-

O grupo (de pesquisadores) 
conta com mais de cem  
acessos a amostras da 
espécie Lippia alba e é 
possivelmente um dos 
maiores depositários da 
espécie no Brasil. Ao longo 
dos anos o grupo vem se 
tornando uma referência 
para o estudo do gênero 
Lippia no país”
(Nádia Raposo, professora da Faculdade de 
Farmácia)
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Lyderson Viccini: “Permaneci durante aproxi-
madamente um ano e meio nos Estados Uni-
dos com um grupo de especialistas no assunto. 
Eu já possuía informações importantes sobre 
aquele grupo de plantas e pude desenvolver 
outras abordagens em parceria. O estudo vem 
rendendo belos resultados”
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lógicos, o que muitas vezes dificulta a identi-

ficação correta do tipo químico. Tal fato ganha 

extrema importância ao considerarmos que L. 

alba apresenta extenso uso na medicina popular, 

necessitando ser corretamente identificada para 

preparação do produto.

A espécie é conhecida por vários nomes popu-

lares, como erva cidreira, falsa melissa, chá de 

tabuleiro, erva cidreira do campo, salva do Brasil, 

salva-limão e erva cidreira brava. Diferentes 

atividades farmacológicas são atribuídas 

aos componentes presentes no óleo essen-

cial extraído da espécie tais como atividade 

analgésica; antitérmica; bactericida; fungicida; 

anticonvulsivante; anti-inflamatória, e também 

de efeitos sedativos entre outros. Lippia alba ou 

erva cidreira é uma das espécies medicinais mais 

utilizadas pela população brasileira. Esse é um 

forte motivador da pesquisa por ser um dos prin-

cipais interesses da equipe. Apesar de ser uma 

investigação de base, o estudo subsidia outros 

trabalhos que utilizam esses princípios ativos.

A enorme plasticidade fenotípica da erva cidreira 

se reflete nos inúmeros tipos químicos descritos, 

o que dificulta a correta identificação da planta. 

O desafio que o grupo assumiu foi tentar enten-

der a origem da variação morfológica descrita 

para a espécie e tentar relacionar esta variação 

aos seus componentes químicos que em última 

análise estão relacionados a diferentes ações 

biológicas.

 

INFLUÊNCIA NA 
EVOLUÇÃO DE 
ESPÉCIES
A poliploidia é, de modo geral, a variação 

natural ou induzida no número de cromosso-

mos. Comumente assume-se que o número de 

cromossomos de um grupo de indivíduos de 

uma mesma espécie é o mesmo. Essa situação 

é a mais esperada, pois as espécies são, via de 

regra, razoavelmente constantes nesse aspecto. 

Com o passar dos anos, a variação cromossômica 

pode levar à formação de novas espécies espe-

cialmente em plantas. Outra questão estudada 

é de que os poliploides em geral podem habitar 

lugares nos quais os ancestrais diploides não são 

bem-sucedidos. É relativamente comum os poli-

ploides apresentarem uma capacidade maior de 

adaptação comparada aos ancestrais diploides.

O número de cromossomos de uma espécie é 

um dado biológico significativo e normalmente 

invariável dentro de uma espécie, mas podem 

mudar ao longo do tempo, assim como os genes, 

sofrendo perda ou adição. O processo é esporá-

dico, pois as divisões celulares e cromossômicas 

são fenômenos regulares. Contudo, ocorrem 

variações, que, por vezes, são perpetuadas a fim 

de dar origem a novas espécies vegetais.

 

CONTRIBUIÇÕES 
CIENTÍFICAS
Um dos principais resultados do trabalho até 

hoje foi constatar que há variação genética em 

larga escala dentro de uma única espécie (no 

caso a Lippia alba) e que há possível associação 

entre essa variação e o “tipo químico”. O produto 

químico produzido pela planta pode estar direta-

mente relacionado ao tamanho do seu genoma. 

Durante a pesquisa já foram relatados pelo 

menos três tipos químicos diferentes em maior 

frequência. O desafio deste trabalho é relacionar 

essa variação genética com os quimiotipos exis-

tentes, e o estudo se propõe, entre outras ações, 

a interação entre pesquisadores tanto de outros 

setores da Universidade como interinstitucional.

Outra preocupação do grupo é contribuir para 

o uso racional da espécie, por meio de identi-

ficação mais precisa dos quimiotipos, subsi-

diando diversas investigações com o intuito de 

aumentar o teor de princípio ativo dos acessos 

estudados por meio de ferramentas clássicas e 

biotecnológicas.

Para a pesquisadora parceira do grupo, a 

farmacêutica e chefe do laboratório Núcleo de 

Identificação e Quantificação Analítica (Niqua) 

da UFJF, Nádia Raposo, o trabalho liderado por 

Viccini é fantástico. “Para quem atua com a 

pesquisa aplicada, é fundamental contar com a 

colaboração da investigação básica. Desenvol-

vemos parcerias com eles em diversos estu-

dos. Trabalhamos no laboratório com muitos 

compostos químicos e o apoio em diferenciar 

os cariótipos e as potencialidades biológicas de 

cada composto é absolutamente complementar 

ao que fazemos aqui, além de nos auxiliarem na 

correta utilização do material, ou seja, no conhe-

cimento taxonômico das famílias de plantas. O 

grupo conta com mais de cem acessos a amos-

tras da espécie Lippia alba e é possivelmente um 

dos maiores depositários da espécie no Brasil. 

Ao longo dos anos o grupo vem se tornando re-

ferência para o estudo do gênero Lippia no país”, 

completa Nádia.

Já foram desenvolvidas cinco dissertações e duas 

teses, produzindo informações inéditas sobre 

a espécie além de levantarem a questão mais 

importante no que diz respeito à ocorrência de 

números cromossômicos diferentes dentro da 

espécie, provavelmente oriundos de poliploidia. 

O grupo vem dando continuidade a esta investi-

gação, avaliando as amostras por meio da con-

tagem cromossômica, estimativa da quantidade 

de DNA, análises morfológicas e também por 

meio de marcadores moleculares. Outra frente 

de estudo pretende identificar genes relaciona-

dos à produção de princípios ativos de interesse, 

possibilitando não somente a compreensão de 

como estes compostos são formados, assim 

como a manipulação destas vias com vistas 

ao aumento destes componentes químicos de 

interesse.

“A formação de recursos humanos nas áreas 

de genética/citogenética, taxonomia, genética 

molecular, propagação de plantas e fitoquímica é 

uma das questões mais importantes para o gru-

po. Pretendemos, ainda, criar maior integração 

entre departamentos da UFJF e reforçar a parce-

ria que já existe com a Universidade Federal de 

Viçosa e a Embrapa” conclui Viccini.
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