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Conservação e domesticação de Hyptidinae (Lamiaceae): a contribuição da       
Universidade Estadual de Feira de Santana  

Maria Clara de Almeida Lima Rocha1, Lenaldo Muniz de Oliveira2 e Ianna Kamyla Freitas Lima3 

Resumo 

Hyptidinae (Lamiaceae) é majoritariamente neotropical, com cerca de 400 espécies e 19 gêneros. Esta família botânica é 
bem estudada, em virtude do vasto uso na medicina popular. Estudos nas áreas de conservação e domesticação favore-
cem a preservação do germoplasma e utilização sustentável dessas espécies. O trabalho objetivou realizar um levanta-
mento bibliográfico dos estudos com a subtribo Hyptidinae, nestas áreas, destacando a contribuição da Universidade 
Estadual de Feira de Santana (UEFS). O levantamento ocorreu nas plataformas digitais SciELO, Plataforma de periódi-
cos CAPES, Science Direct e Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, utilizando palavras chaves relacionadas às 
áreas de estudo, considerando-se artigos publicados nos últimos 20 anos. Também foram levantados os registros no 
Herbário, teses e dissertações produzidas na UEFS. Identificou-se 121 artigos, em maioria envolvendo o gênero Hyptis. 
Foram realizados 4405 registros no herbário da instituição (HUEFS) e publicadas 17 dissertações e teses. Os dados indi-
cam interesse crescente sobre espécies da subtribo Hyptidinae, o que decorre da grande importância econômica e etno-
farmacológica das mesmas, cuja eficácia e segurança já foram comprovados para várias espécies. 

Palavras-Chave: Hyptis; Recursos Genéticos Vegetais; plantas medicinais; germoplasma; cultivo. 

Abstract 

(Conservation and domestication of Hyptidinae (Lamiaceae): the contribution of the State University of Feira de 
Santana). Hyptidinae (Lamiaceae) is mostly neotropical, with about 400 species and 19 genus. This botanical family is 
well studied, due to its wide use in folk medicine. Studies in the areas of conservation and domestication favor the 
preservation of germplasm and the sustainable use of these species. The objective of this work was to carry out a biblio-
graphic survey of studies with the Hyptidinae subtribe, in these areas, highlighting the contribution of the State Univer-
sity of Feira de Santana (UEFS). The survey took place on the digital platforms SciELO, CAPES Journal Platform, Sci-
ence Direct and Digital Library of Theses and Dissertations, using keywords related to the areas of study, considering 
articles published in the last 20 years. Records at the Herbarium, theses and dissertations produced at UEFS were also 
surveyed. 121 articles were identified, most involving the Hyptis genus. 4405 records were made in the institution's 
herbarium (HUEFS) and 17 dissertations and theses were published. The data indicate a growing interest in species of 
the Hyptidinae subtribe, which stems from their great economic and ethnopharmacological importance, whose efficacy 
and safety have already been proven for several species. 

Keywords: Hyptis; Plant Genetic Resources; medicinal plant; germplasm; cultivation. 
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Introdução 

O Brasil, entre todos os países do mundo, é considerado o que detém a maior diversidade de espécies vegetais, 
com cerca de 35.500espécies de espermatófitas nativas, das quais mais de 50% são endêmicas do país (FLORA E 
FUNGA DO BRASIL, 2020). Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022) o país abrange 
cerca de 8.515.759 quilômetros quadrados e uma diversidade de clima, solo e geomorfologia, que acabam compondo as 
variadas paisagens e biomas e contribuindo com a diversidade genética nos mesmos. Fazendo parte dessa biodiversida-
de há os Recursos Genéticos Vegetais (RGVs), que compreendem todo o material genético vegetal existente com poten-
cial para usos, sejam atuais ou futuros, servindo de precursores para programas de melhoramento genético (SALOMÃO 
et al., 2019). 

Em meio a esses recursos encontram-se as plantas medicinais e aromáticas que, por possuírem compostos bioati-
vos, têm elevado potencial para utilização em indústrias de cosméticos, alimentos, fármacos, entre outros (DE SÁ FI-
LHO et al., 2021). No entanto, apesar da grande importância, ainda são poucos os estudos direcionados à maioria das 
espécies medicinais, sendo estes concentrados em espécies que já estão inseridas no mercado comercial (ZAGO; MOU-
RA, 2018). Desta forma, tendo em vista a grande importância e uso popular desses recursos para fins terapêuticos, a 
utilização destas plantas ocorre, em grande maioria, de forma extrativista, ou seja, o recurso genético é retirado da natu-
reza sem um controle adequado e não há a sua reposição, sendo possível favorecer a erosão genética e o desaparecimen-
to das espécies, colocando a biodiversidade em risco (COSTA et al., 2012). 

Entre as espécies medicinais que têm sofrido com o extrativismo descontrolado, encontram-se as da família La-
miaceae, que têm elevado potencial medicinal e importância econômica, ocorrendo em grande parte do semiárido brasi-
leiro (HARLEY et al., 2015). A família Lamiaceae abrange cerca de 300 gêneros e 7200 espécies (BEKUT et al., 2018). 
Para plantas dessa família botânica têm sido relatado diversas propriedades medicinais, abrangendo propriedades anti-
microbianas, antiinflamatórias, antifúngicas, citotóxicas, anti-HIV, inseticida, analgésica, entre outros (MAMADALIE-
VA et al., 2017). 

A subtribo Hyptidinae apresenta cerca de 400 espécies, que podem ser encontradas em diversos ambientes, prin-
cipalmente na região neotropical (HARLEY; PASTORE, 2012). Essa subtribo passou por revisão taxonômica recente, 
por meio de marcadores moleculares, na qual apenas o gênero Hyptis foi considerado parafilético, enquanto todos os 
outros gêneros parecem ser derivados do mesmo ancestral. Com isso, elevou-se para 19 o número de gêneros incluídos 
na subtribo, sendo estes Eriope Bonpl. ex Benth, Asterohyptis Epling, Physominthe Harley & J.F.B.Pastore, Hypenia 
(Mart. ex Benth.) Harley, Eriopidion Harley, Marsypianthes Mart. ex Benth., Leptohyptis Harley & J.F.B.Pastore, Oo-

cephalus (Benth.) Harley & J.F.B.Pastore, Hyptis Jacq., Eplingiella Harley & J.F.B.Pastore, Rhaphiodon Schauer, Cya-

nocephalus (Pohl & Benth.) Harley & J.F.B.Pastore, Medusantha Harley & J.F.B.Pastore, Martianthus Harley & 
J.F.B.Pastore, Condea Harley & J.F.B.Pastore, Gymneia (Benth.) Harley & J.F.B.Pastore, Cantinoa Harley & 
J.F.B.Pastore, Mesosphaerum P.Browne, Hyptidendron Harley (PASTORE et al., 2011; HARLEY; PASTORE, 2012; 
ANTAR; SANO, 2021). 

Assim, considerando que as plantas medicinais, enquanto recursos genéticos vegetais é a matéria prima para no-
vos medicamentos e demais usos (CASTRO; FIGUEREDO, 2019), tornam-se necessários programas de conservação e 
domesticação das espécies silvestres. Estudos nessa área favorecem o conhecimento sobre a diversidade e variabilidade 
genética, assim como a manutenção de parentes silvestres de espécies já domesticadas e a descoberta de novas utilidades 
e potenciais (COSTA et al., 2012). 

Nesse contexto, é possível encontrar na literatura diversos trabalhos voltados para estas áreas, com gêneros da 
subtribo Hyptidinae, incluindo os realizados pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), que realiza desde 
2003 estudos com espécies medicinais pertencentes a essa subtribo, envolvendo aspectos da conservação, caracterização 
de germoplasma, domesticação e atividade biológica.   



Revista RG News 8 (2), 2022 - Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos 

131 
 

O objetivo desse estudo foi realizar um levantamento bibliográfico dos estudos realizados com a subtribo Hypti-
dinae (Lamiaceae), na área de conservação e domesticação, com destaque para a contribuição da UEFS, a fim de auxili-
ar, como material base e de fácil acesso, estudos atuais e futuros. 

Material e Métodos 

Levantamento bibliográfico 

O levantamento foi realizado através de consultas nas plataformas digitais Scientific Eletronic Library Online 
(SciELO) (https://scielo.org/), Plataforma de periódicos CAPES (https://www.periodicos.capes.gov.br/), ScienceDirect 
(https://www.sciencedirect.com/) e Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 
(https://bdtd.ibict.br/vufind/Content/whatIs). 

Foram definidas as palavras chave: Hyptidinae, Conservation, Cultivation, Propagation, Morphology, Biomass, 
Agronomic, Growth, Ecogeografic, Characterization, Domestication Hyptis, Eriope, Asterohyptis, Physominthe, Hype-

nia, Eriopidion, Marsypianthes, Leptohyptis, Oocephalus,  Eplingiella, Rhaphiodon, Cyanocephalus, Medusantha, Mar-

tianthus, Condea, Gymneia, Cantinoa, Mesosphaerum e Hyptidendron, de forma individualizada e cruzadas entre si. 

Seleção dos trabalhos e organização dos dados 

Os trabalhos foram selecionados, com relação ao tema e ano, identificando os artigos publicados nos últimos 20 
anos (entre 2002 e 2022).  Adicionalmente, foi realizado o levantamento dos estudos já realizados pela UEFS com espé-
cies da subtribo, sendo estes, artigos, dissertações de mestrados e teses de doutorado. Dados de registro de coleta do 
herbário da instituição (HUEFS) também foram levantados, de acordo com o acesso aos dados de entrada no herbário, 
através da plataforma speciesLink (https://specieslink.net/). 

Os dados obtidos foram organizados e sistematizados com a confecção de gráficos e tabelas utilizando o Micro-
soft Excel. 

Resultados e Discussão 

O levantamento bibliográfico detectou 112 artigos científicos, publicados no período de 2002 e 2022, sendo 39 
destes, nos últimos cinco anos. O gênero Hyptis foi o mais pesquisado (Gráfico 1), o que pode ser explicado, pois, a 
subtribo Hyptidinae, que era originalmente descrita com quatro gêneros, incluindo Hyptis, sofreu modificações genéri-
cas, baseadas em análises morfológicas e moleculares, sendo reclassificada em 19 gêneros. Assim, diversas espécies que 
eram descritas como Hyptis passaram para outros táxons genéricos (PASTORE et al., 2011) embora, nessa nova classi-
ficação, o gênero Hyptis ainda seja o que contém a maior quantidade de espécies (HARLEY et al., 2015). 

O gênero Hyptis é amplamente estudado, levando em consideração o seu potencial medicinal, antibacteriano, an-
tioxidante, antiviral, citotóxico, entre outros (MARTÍNEZ-FRUCTUOSO et al., 2019; MAGALHÃES et al., 2020; 
MISHRA; SOHRAB; MISHRA, 2021; BONILLA-LANDA et al 2022). 

A área de estudo “caracterização de germoplasma” foi à predominante, representando 55% das publicações (Grá-
fico 1). Estudos de caracterização são essenciais para os programas de conservação e melhoramento genético (COSTA 
et al., 2012), pois faz-se necessário conhecer o germoplasma e seus caracteres, para identificá-lo, preservá-lo e domesti-
cá-lo (LIMA et al., 2018). Ademais, pela subtribo ter um alto potencial medicinal, a maior parte dos trabalhos de carac-
terização foi voltada para a composição química das espécies. 

A Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) vem desenvolvendo pesquisas na área de recursos genéticos 
de plantas medicinais desde 2003, apresentando maior impulso a partir de 2007, com a criação do Programa de Pós-
Graduação em Recursos Genéticos Vegetais (PPGRGV). 
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Gráfico 1. Quantidade de artigos publicados por gênero e por área de estudo, para as espécies da subtribo Hyptidinae 

(Lamiaceae), no período de 2002 a 2022. 
 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Com base no levantamento realizado no HUEFS foram constatados 4405 registros de espécies pertencentes aos 
gêneros da subtribo Hyptidinae (Gráfico 2), sendo 36,6% do gênero Hyptis. Apenas para o gênero Aterohyptis não foi 
identificado registro. A subtribo é composta por gêneros nativos no país, variando entre endêmicos e não endêmicos, 
com espécies distribuídas, majoritariamente, entre os biomas Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (FLORA E FUNGA 
DO BRASIL, 2020). 

O elevado grau de endemismo de muitas espécies da subtribo tem despertado o interesse crescente por estudos na 
área de conservação e domesticação. A ocorrência restrita dessas espécies as torna mais susceptíveis à perda de variabi-
lidade e, consequentemente, risco de extinção. As espécies Eplingiella cuniloides (Epling) Harley & J.F.B.Pastore e 

Eplingiella brightoniae Harley, por exemplo, têm ocorrência limitada a campos rupestres do município de Morro do 
Chapéu, Bahia e solos rochosos localizados entre os municípios de Umburanas e Sento Sé, também na Bahia, respecti-
vamente, ambas as espécies habitam locais sujeitos a queimadas freqüentes e mineração, apresentando elevado  risco de 
extinção (HARLEY; PASTORE, 2012; HARLEY, 2014). 
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Gráfico 2. Quantidade de registros de coletas de genótipos da subtribo Hyptidinae (Lamiaceae), no HUEFS. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 
Entre as espécies registradas, 24 constam como ameaçadas, variando entre os seguintes níveis de perigo: Em pe-

rigo (EN); Criticamente em perigo (CR) e Vulnerável (VU) (Tabela 1). As espécies Eriope blanchetii (Benth.) Harley, 

Eriope luetzelburgii Harley, Hyptidendron leucophyllum (Benth.) Harley, Hyptis arenaria Benth, Hyptis frondosa S. 
Mooree Medusantha carvalhoi (Harley) Harley & J.F.B.Pastore, encontram-se em situação de vulnerabilidade. Segun-
do a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN, 2022), uma espécie está vul-
nerável quando a mesma se encontra em risco de extinção, sendo esta a sua condição, a não ser que a realidade seja mo-
dificada. A vulnerabilidade é causada, sobretudo, pela perda ou destruição de habitat. Espécies em perigo são aquelas 
que possivelmente serão extintas futuramente, sendo este o segundo estado mais alarmante. As espécies Cyanocephalus 

caprariifolius (Pohl ex Benth.) Harley & J.F.B.Pastore, Cyanocephalus tagetifolius (Harley) Harley & J.F.B.Pastore, 

Cyanocephalus viaticus (Harley) Harley & J.F.B.Pastore, Eriope anamariae Harley, Hypenia subrosea (Harley) Har-
ley, Hyptidendron conspersum (Benth.) Harley, Hyptis alpestris A.St.-Hil. ex Benth., Hyptis bahiensis Harley, Hyptis 

colligata Epling & Játiva, Hyptis cruciformis Epling, Hyptis imbricatiformis Harley, Hyptis penaeoides Taub. ex Ule, 

Hyptis rhypidiophylla Briq. e Martianthus sancti-gabrielii (Harley) Harley & J.F.B.Pastoreestão categorizadas nesse 
nível. Por fim, as espécies Eriope cristalinae (Harley) Rizzini, Hypenia aristulata (Epling) Harley e Hyptidendron 

roseum Antar, Harley & J.F.B.Pastore, estão categorizadas como criticamente em perigo, sendo este o mais elevado 
grau de risco, tendo em vista que representa as espécies com grave risco de extinção. 

Estes dados mostram a importância dos trabalhos de conservação, caracterização e domesticação de espécies, para 
fortalecer os programas de conservação de espécies medicinais nativas, principalmente para as que sofrem algum risco, 
tendo em vista que é imprescindível a conservação das espécies silvestres ou parentes já domesticados, visando a reali-
zação de pesquisas e identificação de potenciais usos atuais e futuros, além da sustentabilidade e preservação do germo-
plasma (COSTA et al. 2012; CARVALHO, 2019). 

No período analisado, pesquisadores da UEFS publicaram nove artigos em revistas especializadas, sendo a maio-
ria na área de cultivo, seguida por caracterização de germoplasma e domesticação (Tabela 2). Os estudos foram condu-
zidos com espécies de quatro gêneros: Hyptis, Eplingiella, Martianthus e Leptohyptis, sendo estes ocorrentes no semiá-
rido (MEIRA et al., 2017; SANTOS BARROSO et al., 2018). 

https://www.ipni.org/n/276812-2
https://www.ipni.org/n/302029-2
https://www.ipni.org/n/278664-2
https://www.ipni.org/n/447950-1
https://www.ipni.org/n/126856-2
https://www.ipni.org/n/126856-2
https://www.ipni.org/n/77120930-1
https://www.ipni.org/n/77120842-1
https://www.ipni.org/n/77120842-1
https://www.ipni.org/n/77120867-1
https://www.ipni.org/n/77120871-1
https://www.ipni.org/n/305071-2
https://www.ipni.org/n/278564-2
https://www.ipni.org/n/278564-2
https://www.ipni.org/n/278661-2
https://www.ipni.org/n/447930-1
https://www.ipni.org/n/328175-2
https://www.ipni.org/n/126764-2
https://www.ipni.org/n/126764-2
https://www.ipni.org/n/298860-2
https://www.ipni.org/n/278699-2
https://www.ipni.org/n/448309-1
https://www.ipni.org/n/127108-2
https://www.ipni.org/n/77120926-1
https://www.ipni.org/n/908720-1
https://www.ipni.org/n/278543-2
https://www.ipni.org/n/77205676-1
https://www.ipni.org/n/77205676-1
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Tabela 1. Espécies da subtribo Hyptidinae ameaçadas registradas no HUEFS e o respectivo nível de perigo: em perigo 
(EN); criticamente em perigo (CR); vulnerável (VU). 

Gênero Espécie Situação 
Cyanocephalus C.caprariifolius EN 
Cyanocephalus C.tagetifolius EN 
Cyanocephalus C.viaticus EN 

Eriope E.anamariae EN 
Eriope E.blanchetii VU 
Eriope E.cristalinae CR 
Eriope E.luetzelburgii VU 

Hypenia H.aristulata CR 
Hypenia H.subrosea EN 

Hyptidendron H. conspersum EN 
Hyptidendron H.leucophyllum VU 

Hyptidendron H.roseum CR 
Hyptis H. alpestris EN 
Hyptis H.arenaria VU 
Hyptis H.bahiensis EN 
Hyptis H.colligata EN 
Hyptis H.cruciformis EN 
Hyptis H.frondosa VU 
Hyptis H. imbricatiformis EN 
Hyptis H. penaeoides EN 
Hyptis H. rhypidiophylla EN 

Martianthus M. sancti-gabrielii EN 
Medusantha M. carvalhoi VU 

Oocephalus O.piranii EN 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Os quatro gêneros estudados têm potencial industrial, de acordo com pesquisas já realizadas. O gênero Hyptis, 
que foi predominantemente mais estudado, tem propriedades bioativas decorrentes da presença de monoterpenos, ses-
quiterpenos, ácido rosmarínico, favonoides e lignanas (SEDANO-PARTIDA et al., 2020). O gênero Eplingiella foi o 
segundo mais estudado, com propriedades antinociceptivas, antiinflamatórias e inseticida, devido à presença E-
cariofileno, biciclogermacreno e α-pineno, podendo ser usado como formicida (SILVA et al., 2019), larvicida (SILVA 
et al., 2008), analgésico, antiinflamatório (BLANK et al., 2019), entre outros. Leptohyptis apresenta atividade espamolí-
tica e antidiarreica (IARA et al., 2013; SOUZA et al., 2020). Já o gênero Martianthus tem propriedades antinociceptivas 
e antiinflamatória (GOÉS et al., 2015). 

A espécie mais estudada foi Martianthus leucocephalus (Mart. ex Benth.) J.F.B.Pastore, anteriormente designada 
Hyptis leucocephala Mart. ex Benth. A espécie é nativa e endêmica do Brasil, ocorrendo predominantemente no Nor-
deste do país, em regiões de Caatinga, Cerrado e Campo de Várzea (SOARES, 2020). Estudos conduzidos têm demons-
trado o elevado potencial para o cultivo e exploração sustentável de Martianthus leucocephalus. AZEVEDO et al. 
(2015) avaliaram o crescimento e a produção de óleo da espécie e identificaram que a espécie pode ser cultivada em 
condições irrigadas, com capacidade de produção de óleo essencial durante todo o ano, com picos de produção entre os 
meses de março e setembro. Além disso, identificaram que as condições edáficas e climáticas influenciam nos teores de 
óleo e de massa seca da espécie, sendo esta influência positiva no período de verão austral. JESUS et al. (2016) buscan-
do determinar o efeito de Cádmium, Cobre e Zinco na produção de óleo e no crescimento da planta, em cultivo hidropô-

https://www.ipni.org/n/77120925-1
https://www.ipni.org/n/448193-1
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nico, com a mesma espécie, identificaram que os metais afetaram negativamente o crescimento, porém a produção de 
compostos voláteis aumentaram com a presença de Zinco, mostrando que os compostos voláteis  estão presentes em 
situação de estresse, o que sugere a possibilidade de cultivo da espécie em áreas poluídas com metais pesados. 

 
Tabela 2.  Artigos publicados por pesquisadores da Universidade Estadual de Feira de Santana com espécies da        

subtribo Hyptidinae, no período de 2002 a 2022. 
Título Ano Área de estudo Revista Referência Link 

Propagação vegetativa de Hyptis leucocephala 
Mart. ex Benth. e Hyptis platanifolia Mart. ex 

Benth. (Lamiaceae) 
2011 Cultivo 

Revista Brasi-
leira de Plantas 

Medicinais 

OLIVEIRA 
et al. (2011) 

https://doi.org/
10.1590/S151

6-
05722011000

100011 
Induction and morphological and biochemical 
characterization of Hyptis leucocephala (Lami-

aceae) calluses 
 

2012 
Caracterização 

de Germoplasma 

SITIENTIBUS 
série Ciências 

Biológicas 

PEREIRA 
et al (2012). 

https://doi.org/
10.13102/scb1

24  

Germinação in vitro de Hyptis leucocephala 
Mart. ex Benth. e Hyptis platanifolia Mart. ex 

Benth 
 

2014 Cultivo 
Revista Brasi-
leira de Plantas 

Medicinais 

NEPOMU-
CENO et al.  

(2014) 

https://doi.org/
10.1590/1983-
084X/12_093  

Crescimento e produção de óleo essencial de 
Martianthus leucocephalus cultivada nas condi-
ções edafoclimáticas de Feira de Santana, Bahia, 

Brasil 
 

2016 Cultivo  Ciência Rural 
AZEVEDO 
et al (2016) 

https://doi.org/
10.1590/0103-
8478cr201501

49  

Growth and volatile compounds of Martianthus 

leucocephalus exposed to heavy metal stress 
2016 Cultivo  Ciência Rural 

JESUS et al. 
(2016) 

https://doi.org/
10.1590/0103-
8478cr201505

76  

Abiotic factors influencing podophyllotoxin and 
yatein overproduction in Leptohyptis macrosta-

chys cultivated in vitro 
 

2017 Cultivo 
Phytochemistry 

Letters 
MEIRA et 
al. (2017) 

http://dx.doi.o
rg/10.1016/j.p
hytol.2017.10.

016 
 

Composição de substrato e ácido indolbutírico 
na estaquia de "alecrim de vaqueiro" 

2017 Cultivo Ciência Rural 

SILVA; 
OLIVEIRA; 

SILVA 
(2017) 

https://doi.org/
10.1590/0103-
8478cr201502

33  
 

Morphometric characterization of the seeds and 
germination of the species endemic in northeast-

ern brazil: Subtribe-hyptidinae – lamiaceae 
 

2018 
Caracterização 

de Germoplasma 

BRAZILIAN 
JOURNAL OF 
AGRICULTU-
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ção, como o Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais (PPGRGV), Programa de Pós-Graduação em 
Biotecnologia (PPGBiotec) e o Programa de Pós-Graduação em Botânica (PPGBOT). Foram concluídas nove disserta-
ções de mestrado e sete teses de doutorado. A área de estudo mais ocorrente foi cultivo, com 27%, sendo seguido por 
atividade biológica (26%), caracterização de germoplasma (21%) e conservação (16%). Esses estudos abrangeram nove 
gêneros, sendo Eplingiella e Eplingiella fruticosa o gênero e a espécie mais estudados, respectivamente. 

Eplingiella fruticosa é uma espécie de hábito arbustivo, caule esbranquiçado, folhas verdes e inflorescência azul-
violeta e endêmica do Brasil, com ocorrência predominante no nordeste do país, principalmente nos biomas Caatinga e 
Mata Atlântica (SILVA et al., 2015; HARLEY, 2020). Os estudos conduzidos na instituição têm contribuído para a 
inserção dessa espécie em sistemas de cultivo e exploração de forma sustentável. SILVA et al. (2015), caracterizando 
doze genótipos da espécie Eplingiella fruticosa, quanto a aspectos morfológicos, fitoquímicos e moleculares, concluí-
ram que há diferença genética entre genótipos, identificando aqueles com potenciais usos para estudos de melhoramento 
da espécie, que envolvam hibridação, com vistas à exploração da heterose, visando a obtenção de bons materiais para 
produção de biomassa foliar e, consequentemente, maior rendimento de óleo essencial. SANTOS et al. (2016), avalian-
do o potencial antimicrobiano da espécie, identificaram os compostos 1,8-cineol, E-cariofileno, α-humuleno, bicicloge-
rmacreno, espatulenol, óxido de cariofileno e α-cadinol como compostos majoritários. 

Identificaram ainda o potencial antimicrobiano do óleo essencial da espécie contra Xanthomonas campestris pv. 
viticola e Ralstonia solanacearum, e antifúngico para os agentes que causam a podridão na pós-colheita de uva. Já 
OLIVEIRA et al. (2021) realizaram estudos ecogeográficos e de cultivo com a espécie e verificaram que os acessos 
estudados possuem aptidão para variados fatores ecogeográficos, o que favorece sua adaptação aos diferentes ecossis-
temas, com preferência para solos arenosos, ácidos, pouco férteis e com alta saturação de alumínio. 

 
Tabela 3.  Dissertações orientadas por pesquisadores da Universidade Estadual de Feira de Santana com espécies da 

subtribo Hyptidinae, no período de 2002 a 2022. 

Titulo Área de Estudo Programa Ano 
Avaliação toxicológica, antinociceptiva, antiinflamatória e sobre o 
sistema nervoso central de Martianthus leucocephalus (Mart. ex 

Benth.) J.F.B.Pastore 

Atividade Bioló-
gica 

PPGRGV 2013 

Alterações fisiológicas e metabólicas em Hyptis fruticosa Salzm. ex. 
Benth e Ocimum gratissimum L. sob diferentes regimes hídricos 

Cultivo PPGRGV 2014 

Crescimento, produção e composição química do óleo essencial de 
Martianthus leucocephalus (Mart. ex Benth.) J.F.B.Pastore em condi-

ções de Feira de Santana, Bahia, Brasil 

Caracterização 
de germoplasma 

e Cultivo 
PPGRGV 2014 

Micropropagação de Hyptis ramosa Pohl ex Benth. (Lamiaceae) Cultivo PPGRGV 2015 

Avaliação do potencial antimicrobiano de Eplingiella fruticosa, 

Gymneia platanifolia e Medusantha martiusii (Lamiaceae) contra mi-
cro-organismos de interesse agrícola 

Atividade Bio-
lógica 

PPGRGV 2016 

Conservação in vitro de Hyptis ramosa Pohl ex Benth. (Lamiaceae) Conservação PPGRGV 2017 

Estabelecimento e multiplicação in vitro de Eriope blanchetii (Benth.) 
Harley para quantificação da produção de podofilotoxina 

Cultivo  PPGRGV 2019 

Estudos ecogeográficos e domesticação de Eplingiella fruticosa 
(Salzm. ex Benth) Harley & J.F.B.Pastore 

Domesticação PPGRGV 2020 

Atividade antinociceptiva de Oocephalus nubicola e Leptohyptis ma-

crostachys 
Atividade Bio-

lógica 
PPGBIO-

TEC 
2014 

Fonte: Elaborado pelos autores 

https://www.ipni.org/n/77120875-1
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Tabela 4. Teses orientadas por pesquisadores da Universidade Estadual de Feira de Santana com espécies da subtribo 

Hyptidinae, no período de 2002 a 2022. 

Titulo Área de Estudo Programa Ano 

Caracterização agronômica, molecular e fitoquímica de Eplingi-

ella Harley & J.F.B.Pastore 
Caracterização de 

germoplasma 
PPGRGV 2015 

Conservação de sementes de espécies da subtribo Hyptidinae 
(Lamiaceae) nativas do semiárido baiano 

Conservação PPGRGV 2016 

Estresse de metais na produtividade de compostos oriundos do 
metabolismo secundário de Martianthus leucocephalus (Mart. 

Ex Benth.) J.F.B.Pastore 

Cultivo e Caracte-
rização de Ger-

moplasma 
PPGRGV 2016 

Atividade antimicrobiana de extratos de plantas pertencentes ao 
gênero Hyptis Jacq. coletadas no semi-árido baiano 

Atividade Bioló-
gica 

PPGBIOTEC 2008 

Efeito do extrato das folhas de Eplingiella fruticosa na indução 
da proliferação e morte celular em indivíduos com infecção peri-

odontal e sua atividade antimicrobiana 

Atividade Bioló-
gica 

PPGBIOTEC 2021 

Filogenia Molecular da Subtribo Hyptidinae Endl. (Labiatae) e 
suas implicações taxonômicas 

Filogenia PPGBOT 2010 

Propagação e conservação in vitro de Martianthus leucocephalus 
(Mart. ex Benth.) J.F.B.Pastore 

Cultivo e Conser-
vação 

PPGBOT 2012 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

As pesquisas realizadas com espécies da subtribo Hyptidinae refletem o interesse crescente por seus representan-
tes. A produção de metabólitos secundários com interesse industrial, sobretudo óleos voláteis, presentes nos tricomas 
das folhas dessas espécies, justificam esse interesse, pois estes podem vir a ser fonte de matéria prima para a indústria 
farmacêutica, de cosméticos e alimentos, o que confere a essas plantas, grande potencial para exploração econômica. 

Conclusão 

O elevado número de táxons ameaçados, aliado ao potencial farmacológico, justifica o crescente interesse da pes-
quisa com espécies da subtribo Hyptidinae. A predominância das pesquisas nas áreas de caracterização e cultivo aponta 
para um processo de domesticação crescente, o que poderá criar condições para a exploração sustentável desses recur-
sos.  
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