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Mesosphaerum 
suaveolens 

Maria Teresa do Rêgo Lopes, 
Fábia de Mello Pereira, Ana 

Lúcia Horta Barreto, Bruno de 
Almeida Souza, Rafael Narciso 

Meirelles, Joseane Inácio da 
Silva Moraes, Leudimar Aires 

Pereira 

Família: Lamiaceae 
Gênero: Mesosphaerum 
Espécie: Mesosphaerum suaveolens (L.) 
Kuntze; basiônimo: Hyptis suaveolens Poit 
Nomes comuns: bamburral, mentrusto, 
cheirosa, erva-canudo, mentrasto-do-
grande, alfavaca de caboclo, chá-de-
frança, betônica-brava, betônia, são 
Pedro-caá. 

Floração: dezembro a abril, geralmente na 
estação chuvosa. 
Região geográfica: Brasil 
Nativa: sim 
Endêmica: não 

Melífera: sim 

Abelha doméstica:  alto 
Abelhas nativas sociais: alto 
Abelhas solitárias:  alto 

Visitantes florais: Apis mellifera, 
Camargoia nordestina, Centris spp., 
Melipona quinquefasciata, Partamona 
sp., Plebeia flavocincta, Tetragonisca 
angustula, Trigona spinipes 

Mesosphaerum suaveolens é uma planial  !miai, subarbustiva, 
aromática, nativa do Continente Americano, ocorrendo 
do México até o Sul do Brasil. No Brasil, ocorre nos biomas 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal e Mata Atlântica, nas 
formações campestres. É considerada uma planta invasora, 
frequente em pastagens, em culturas anuais e perenes. 
É uma planta ereta, semilenhosa, com altura variando entre 
0,5 a 2 m. Apresenta caule quadrangular, densamente piloso, 
de coloração verde com pigmentação castanho-avermelhada, 
ramos laterais e com nós bem espaçados. As folhas são 
opostas, cruzadas, de formato ovalado, margem denteada 
irregularmente, coloração verde e pilosas em ambas as faces. 
As inflorescências são constituídas por fascículos, localizadas 
ao redor dos nós do caule e junto das axilas de folhas. As 
flores são pedunculadas, com cálice em forma de tubo e com 
5 sépalas pontiagudas; corola também em tubo, com 5 pétalas, 
de coloração roxo-clara ou azulada. O fruto é envolto pelo cá-
lice tubuloso, com 8-13 mm de comprimento. A propagação 
dessa espécie é feita por meio das sementes. 
A parte aérea da planta apresenta grande quantidade de trico-
mas glandulares que produzem e armazenam óleo essencial, ao 
qual são atribuídas muitas propriedades biológicas. Isso justifi-
ca o uso terapêutico dessa planta, especialmente das folhas e 
flores, na medicina popular. 
Mesosphaerum suaveolens é polinizada por abelhas, que a visitam 
para coleta de néctar e pólen, sendo considerada uma espécie 
importante da flora apícola, especialmente na região Nordeste 
do Brasil. 
Além da abelha africanizada, espécies nativas sociais são visi-
tantes florais frequentes, como irapuã, mandaçaia, jati, boca-
-de-sapo, jataí e abelhas solitárias do gênero Centris. 

Literatura consultada: 

Aguiar et al. (2003); Kismann; Groth (2000); Lopes; Jardim (2008), Lorenzi 
(2008); Lorenzon et al. (2003); Moreira; Bragança (2010); Novais et al. (2013); 
Silva et al. (2003). 
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Mesosphaerum suaveolens: planta (A); flor (B); abelha visitando a flor (C). 
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