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RESUMO 

A erva-cidreira-verdadeira é uma planta herbácea perene, muito aromática, conhecida 

também como melissa. O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de diferentes fontes e 

dosagens de adubo orgânico na produção de biomassa seca de erva-cidreira-verdadeira. 

Os tratamentos utilizados foram: 0, 3, 6, 9, 12 kg de esterco bovino curtido/m2
 de solo, 1,5; 

3,0; 4,5 e 6,0 kg de esterco de galinha curtido/ m2
 de solo. Aos 84 dias de cultivo as 

plantas foram colhidas e o material vegetal foi seco a 35 ºC. A maior produção de 

biomassa seca de folhas da erva-cidreira-verdadeira foi obtida com a utilização de 4,5 kg 

de esterco de galinha/ m2 de solo.  

Palavras-chaves: Melissa officinalis L.; nutrição; planta medicinal. 

ABSTRACT 

Titulo em inglês – Common balm’s (Melissa officinalis L.) leaves dry biomass 

accumulation cultivated in green house at differents sources and levels of organic 

manure. 

The common balm is a perennial herbaceous plant, aromatic, kneed too as sweet balm. 

The objective of the work was to evaluate differents sources and levels of organic manure 

upon dry biomass yield. The treatments were: 0, 3, 6, 12 kg cattle tanned manure/m2 of 

soil, 1,5; 3,0; 4,5 and 6,0 cattle hen manure/m2 of soil. At 84 days later the plants were 

harvested, the vegetable material was dried at 35 ºC. The greater dry biomass yield was 

gotten using 4,5 cattle hen manure/m2 of soil. 

Keywords: Melissa officinalis L.; nutrition; medicinal plant. 

INTRODUÇÃO 

Conforme Lorenzi e Mattos (2002) suas características morfológicas são: herbácea 

perene, aromática, ramificada desde a base, ereta ou de ramos ascendentes, de 30-60 



cm de altura, nativa da Europa e Ásia e cultivada no Brasil. Possui folhas membranáceas, 

rugosas, de 3-6 cm de comprimento e flores de cor creme, dispostas em racemos 

axilares, produzidas apenas nas regiões de altitude do Sul. Multiplica-se por estacas ou 

sementes. 

Lorenzi e Mattos (2002) ainda afirma que é utilizada como calmante nos casos de 

ansiedade e insônia e também como medicação contra dispepsia, estados gripais, 

bronquite crônica, cefaléias, enxaqueca, dores de origem reumática, para normalizar as 

funções gastrintestinais e, externamente, no tratamento de manifestações virais. O seu 

óleo essencial submetido a ensaios farmacológicos demonstrou ação bacteriostática. Os 

seus taninos diferem dos normalmente encontrados em outras plantas, atribuindo-se a 

estes, forte ação virustática, principalmente sobre o Vírus Herpes Simplex I causador do 

herpes labial.  

A adubação orgânica compreende o uso de resíduos orgânicos de origem animal, 

vegetal, agro-industrial e outros, com finalidade de aumentar a produtividade das culturas 

(CFSEMG, 1999). Relatos sobre a variação entre produção de biomassa, em cultivos de 

plantas medicinais submetidos a diferentes tipos de adubação, são descritos na literatura, 

porém nenhum estudo comparando esterco bovino e de galinha foi realizado com Melissa 

officinalis L. 

Este trabalho teve por objetivo avaliar o efeito de diferentes fontes e dosagens de adubo 

orgânico na produção de biomassa seca de Melissa officinalis L. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Mudas de Melissa officinalis L. foram produzidas na primavera, a partir da planta matriz 

pertencente ao banco de germoplasma do Setor de Cultura de Tecidos e Plantas 

Medicinais da Universidade Federal de Lavras. Para propagação vegetativa, estacas 

apicais de 3cm de comprimento e 2mm de diâmetro foram cultivadas em bandejas de 

poliestireno de 72 células, contendo substrato comercial.  

Após dois meses de cultivo, 144 mudas com altura de 10 cm de parte aérea foram 

transplantadas para vasos de 10L, contendo solo devidamente analisado pelo Laboratório 

de Análise de Solos da Universidade Federal de Lavras e posteriormente corrigido com 

calcário. O delineamento adotado foi em blocos casualizados, com nove tratamentos e 

quatro repetições, sendo cada parcela composta de quatro vasos (1 planta/vaso). Os 

nove tratamentos utilizados foram: 0, 3, 6, 9, 12 kg de esterco bovino curtido/m2
 de solo, 

1,5; 3,0; 4,5 e 6,0 kg de esterco de galinha curtido/ m2
 de solo. O experimento foi 

conduzido em Casa de Vegetação do Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais e 

Plantas Medicinais da UFLA e irrigado três vezes por semana. 



Após 84 dias de cultivo coletaram-se as plantas, secou-as em estufa com circulação 

forçada de ar a 35ºC até a detecção de peso constante e a variável de resposta analisada 

foi peso de biomassa seca de folhas. Os resultados foram submetidos à análise de 

variância para comparação de médias por meio do teste Tukey a 5% de probabilidade.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com a Figura 1, pôde-se verificar que houve diferença significativa entre os 

tratamentos com adubos orgânicos na biomassa seca de folhas de erva-cidreira-

verdadeira.  

De um modo geral, observou-se maior produção de biomassa de folhas quando as 

plantas foram submetidas à adubação com esterco de galinha. De acordo Kiehl (1985), os 

estercos de aves são mais ricos em nutrientes que os outros animais domésticos. 

Somando-se os teores de N, P e K contido no esterco dessas aves e comparando-se com 

o total encontrado nas dejeções dos mamíferos, verifica-se que o de galinha é, realmente, 

de duas a três vezes mais concentrado em nutrientes.  

A aplicação de adubo orgânico, independente da fonte, apresentou-se bastante favorável 

para o cultivo da espécie em relação à testemunha; reforçando os resultados encontrados 

por vários autores, que estudaram várias espécies aromáticas (Battistelli et al., 2002; 

Azevedo et al., 2003; Armond et al. 2000).  

Podemos ainda verificar que com o aumento das doses de esterco bovino e de galinha 

houve incremento em peso de folhas secas até a penúltima dose (9 kg/m2 e 4,5 kg/m2) e 

após esta, ocorreu uma queda no peso das folhas. Isto pode ter ocorrido devido à 

prioridade de absorção radicular de algum nutriente em detrimento de outro (CFSEMG, 

1999). 

O maior incremento de biomassa de folhas de Melissa officinalis L. foi verificado 

aplicando-se esterco de galinha na dose de 4,5 kg/m2 de solo. Entretanto, é importante 

verificar se o uso desse fertilizante nessa dose é economicamente viável para o cultivo. 

Ainda deve-se atentar para a correlação entre a produção de óleo essencial e a sua 

qualidade com a dose de esterco de galinha aplicada e a produção de biomassa da 

planta. 

LITERATURA CITADA 

ARMOND C; CASALI VWD; LIMA RR; CONDÉ ABT; VENTURA GM. 2000. Produção e 

teor de óleos essenciais da calêndula (Calendula officinalis L.) cultivada em compostos 

orgânicos. In: WORKSHOP DE PLANTAS MEDICINAIS DE BOTUCATU, 4., Botucatu. 

Anais... Botucatu: Universidade Estadual Paulista. p.29.  



AZEVEDO VG; SANTANA FILHO LGM; AMÂNCIO VF; CARVALHO FILHO JLS; 

OLIVEIRA AS; SANTOS MF; DANTAS ÍB; COSTA AG; MENDONÇA MC; SILVA-MANN 

R; ARRIGONI-BLANK M; BLANK AF. 2003. Avaliação de espaçamento e doses de 

biofertilizante na produção de óleo essencial de capim-limão (Cymbopogon citratus (D.C.) 

STAPF). In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ÓLEOS ESSENCIAIS: diagnóstico e 

perspectivas, 2., Campinas. Documentos... Campinas: Instituto Agronômico. p. 140. 

BATTISTELLI JZ; LAURA VA; FAVERO S; CONTE, CO; CHAVES, FCM. Produção de 

biomassa e óleo essencial em manjericão sob diferentes formas de adubação. In: 42 

Congresso Brasileiro de Olericultura, 2002, Uberlândia - MG. CD-ROM 

CFSEMG COMISSÃO DE FERTILIDADE DO SOLO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 

1999. Adubação orgânica. Recomendações para o uso de corretivos e fertilizantes em 

Minas Gerais. 5ª Aproximação. Viçosa. p. 92-97. 

KIEHL EJ. 1985. Fertilizantes orgânicos. Piracicaba: Agronômica Ceres. 492 p. 

LORENZI H.; MATTOS FJA. 2002. Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas 

cultivadas. Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum. 544 p.  

e

d

c d

b c

c d

c c

a

b

0

10

20

30

40

50

60

B
io

m
as

sa
 s

ec
a 

de
 fo

lh
as

 (g
)

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
 

Figura 01. Biomassa seca de folhas de erva-cidreira-verdadeira submetida a diferentes fontes e doses de 

adubação orgânica, em que: T1 - testemunha; T2 - 3 kg de esterco bovino curtido/m2 de solo; T3 - 6 kg de 

esterco bovino curtido/m2 de solo; T4 - 9 kg de esterco bovino curtido/m2 de solo; T5 - 12 kg de esterco 

bovino curtido/m2 de solo; T6 - 1,5 kg de esterco de galinha curtido/m2 de solo; T7 - 3 kg de esterco de 

galinha curtido/m2 de solo; T8 - 4,5 kg de esterco de galinha curtido/m2 de solo e T9 - 6 kg de esterco de 

galinha curtido/m2 de solo. Lavras, MG, 2007. 


