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INTRODUÇÃO  
Conhecida popularmente como erva baleeira, a espécie Cordia verbenacea é um 

arbusto perene que ocorre espontaneamente no litoral do Brasil, desde o Estado 

do Espírito Santo até o Estado de Santa Catarina. É utilizada popularmente como 

antiflamatória, analgésica e cicatrizante. Estudos farmacológicos e clínicos 

realizados recentemente, chegaram à conclusão de que o óleo essencial presente 

em suas folhas é rico em alfa humuleno e possui atividade antiflamatória e 

analgésica, provando que o uso popular desta planta realmente traz os benefícios 

esperados. Por conta disto há um grande interesse da indústria farmacêutica na 

obtenção de folhas dessa planta que sejam usadas como matéria-prima de 

medicamentos. Entretanto a espécie Cordia verbenacea não é domesticada e 

suas populações possuem ampla variabilidade genética, fato que dificulta o seu 

cultivo. 

 
 
OBJETIVOS 
Este projeto tem como objetivo selecionar entre uma população de meios irmãos 

de Cordia verbenacea indivíduos que possuam uma boa produção de folhas, boa 

capacidade de rebrotar e alta porcentagem de óleo essencial em suas folhas, 

visando com isso promover seu cultivo, de modo a oferecer uma nova opção 

agrícola aos produtores rurais e assim contribuir para a preservação da espécie  e 

a utilização de seus benefícios terapêuticos. 

 
 
MATERIAL  E MÉTODOS  
As mudas utilizadas no experimento foram produzidas em casa de vegetação, a 

partir de plantas selecionadas. Sementes de cada planta selecionada foram 

colhidas separadamente formando famílias de meios irmãos. Esta avaliação está 

sendo realizada em um ensaio agrícola (Figuras 2 e 3) em blocos casualizados, 

com seis repetições, por meio de análise de variância. Cada parcela é composta 

por 5 plantas, conduzidas no espaçamento de 0,5 X 2,0 m. Foram avaliadas  

agronomicamente 34 progênies  de meios irmãos de Cordia verbenacea (Figura 
1).  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

LORENZI,H.  Plantas medicionais  no Brasil. Nova Odessa 

FERNANDES, E. S et al. Anti-inflamatory effects of compounds alpha-humulene and (-)- 

trans-caryophyllene isolated from the essential oil of Cordia verbenacea.  European 

Journal of Pharmacology, Amsterdan, v. 27, n. 569, p. 228-236, 2007 

FRANZ, C. Zuechtungsforschung und zuechtung an arznei- undgGewuerzpflanzen. Arznei- 

und Gewuerzpflanzen, Stuttgart, v. 1, p. 30-38, 1996. 

KHANNA, K. R.; SHUKLA, S. Genetics of secondary plant products and breeding for their 

improved content and modified quality. In: KHANNA, K. R. Biochemical aspects of crop 

improvement. Boca Raton: CRC Press, 1991. p. 283-323. 

MEDEIROS, R. et al. Effect of two active compounds obtained from the oil of  C. 

verbenacea on the acted inflamatory responses elicited by LPS in the rat paw. British 

Journal of Pharmacology, London, v. 151, n. 5, p. 618-627. 2007.  

PIANOWSKI, L. Primeiro fitomedicamento baseado em planta Brasileira é um 
antiinflamatório. Jornal Phytomédica, São Paulo, v. 1, p. 2-3, 2005. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A análise variância (Tabela1) mostra que as progênies são geneticamente 

diferentes entre si (F = 1,7**; p ≤ 0,01) para a característica massa de folhas secas 

(MFS), mostrando que há possibilidade de ganhos genéticos selecionando-se as 

progênies mais produtivas. A análise também comprova que a área experimental 

não é homogênea (F = 5,8**; p ≤ 0,01), mostrando que a decisão em montar o 

ensaio seguindo o delineamento de blocos casualizados foi acertada. A média de 

folhas secas por planta foi de 175,9 g e o coeficiente de variação do experimento 

foi de 38,5 %. Apesar de ser um coeficiente alto, deve-se considerar que se trata 

de uma população em início de domesticação e que ainda apresenta grande 

variabilidade genética.  

FV GL SQ QM F 

BLOCO 5 132518,9 26503,8 5,8 ** 

PROGÊNIE 33 249772,3 7568,9 1,7 ** 

RESÍDUO 165 750344,7 4547,5 

TOTAIS 203 1132635,9     

média =  175,9 

cv = 38,5 

TABELA 1: análise de variância de 34 progênies de meios irmãos de erva baleeira 

para a característica produção de folhas  

CONCLUSÕES 
Existe possibilidade de ganhos genéticos selecionando-se as progênies mais 

produtivas da população estudada; 

 

A área experimental não é homogênea. 
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FIGURA 1: Cordia 

verbenacea 

FIFIGURA 3 colheita, Cordia verbenacea, CPQBA 

FIGURA 2: ensaio 
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