
COLETA DE GERMOPLAS DE JABORANDI Pilocarpus microphyllus
STAPF. NOS ESTADOS DO MARANHÃO E PARA.

[ Irenice Alves Rodrigues*
Roberto Pereira Vieira*
Milton Emílio Torres Marques*------------------------

Esta espécie pertence ã família Rutaceae e, como oul
tras deste gênero, é conhecida popul,:rmente por "j aboran I
di". f: uma planta arbustiva a subarborea com habitat na I
tural em mata aberta, campinaranas e áreas de contacto.
da canga, na Serra de Carajãs; ocorrendo em solos concr~i
cionário laterítico e arenoso. :

A parte utilizada são as folhas que entre outros prin i
Icípios ativos, tem como o principal a "pilocarpina", us~ i
I.dapopularmente como antife~rífugo, anti-infeccioso :' 'I·

lindustTialmente, na confecçao de xampu e na composiçao
ide medicamentos oftalmológicos, como o miótico. A primei i

ira expediçaõ de coleta foi realizada em julho de 1991~ li'

Iprogramada e coordenada por pesquisadores e auxiliares
das EMBRAPAS (CPATU e CENARGEN) com a colaboração da E~ :
PA. Na primeira etapa for~m realizadas coletas de seme~1
tes, folhas, material botanico para exsicatas, nos mun!1
!cípios de ~oju, Pará, e nas localidades Nina Rodrizues, I
!Santa Quiteria Nova, Mata Roma e Morro Doce, Maranhao. 'I·

INa segunda etapa, ps participantes do CPATU, com a cola
boraçjio da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), realizara;'
coletas em áreas desta instituição na Serra de Carajás, i
Pará. I

Em julho de 1992, uma segunda expedição foi programada:
e coordenada pelos pesquisadores do CPATU e foram colet~i
das mudas e estacas de caule, no município de Tailândia
e Serra de Carajás, Pará. Da l~ expedição parte do mate
rial coletado ficou no CPATU e parte no CENARGEN e sã;
Luis. Da 2~ expedição todo o material ficou no CPATU.
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