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Evaluation and characterization of medicinal plants from the Amazon region.

ABSTRACT

The evaluation and characterization of germplasm, are methods used for increase of the scientific knowledge on medicinal plants.
The species were collected in cities 01' the States of the Amazon region had been identified 42 families and 83 species, being that the
Labiatae farnily, present the biggest number of identified species of medicinal use, followed for, Cornpositae and Euphorbiaceae. The
observed data show that the budding and the fruition of the species had occurred orderly increasing from the Septernber month until the
Decernber month where occurred the biggest concentration.
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Oprocesso de extrativismo
indiscriminado aliado ao
acelerado desmatamento

que ocorre na região amazônica, onde
há a ocorrência natural de várias espé-
cies medicinais, exige uma rápida
ação das Instituições no sentido de
resgatar, conservar "ex situ", estudar e
promover a domesticação destas espé-
cies.

Trabalhos sobre coleta, avaliação e
propagação de plantas, incluindo as
medicinais têm sido realizadas na
Amazônia por vários pesquisadores
(Ducke, 1946, Lima & Costa, 1997).
Entretanto, as informações disponí-
veis sobre essas plantas no aspecto
agronômico, morfológico e fitoquírni-
co são incipientes para se diagnosticar
o valor sócio-econômico de cada
espécie. O estabelecimento de cole-
ções de plantas medicinais através da
coleta, avaliação e caracterização de
germoplasma, permitirão o aumento
do conhecimento científico sobre
essas espécies, e consequentemente a
validação de seu uso medicinal.

MATERIAL E MÉTODOS

As espécies foram coletadas em
municípios dos Estados do Amapá,
Amazonas, Mato Grosso, Pará e
Rondônia e cultivadas de acordo com
o porte e a necessidade de sornbrea-
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mento no horto da Embrapa Amazônia
Oriental em canteiros de 1m2 sob
sornbrite a 50%, em canteiros de 1m2
ou em covas a céu aberto e em vasos
em casa de vegetação. As espécies
coletadas já ultrapassam o número de
100 e estão sendo identificadas, re-
gistradas e arquivadas sob forma de
exsicatas no herbário - IAN do labo-
ratório de botânica da Embrapa
Amazônia Oriental.

No processo de propagação estão
sendo utilizadas sementes, estacas
caulinares ou de raízes, rizomas, bul-
bos e quando necessário o uso da
micropropagação para as espécies
com protocolos já desenvol vidos
(Lameira et al., 1997). Na avaliação
são considerados os parâmetros
agronômicos específicos para cada
espécie como época de floração, fruti-
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ficação e ocorrência de pragas e
doenças avaliadas diariamente através
da utilização de fichas com a numer-
ação das plantas. As avaliações tiver-
am início em Setembro de 1999 e
encontram-se em andamento. A carac-
terização fitoquímica (screening fito-
químico) está sendo realizada em
todas as espécies e a molecular apenas
naquelas que fazem parte dos bancos
de germoplasma.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados apresentados correspon-
dem a época de floração, frutificação,
família e o número de espécies identi-
ficadas. Foram identificadas 42
famílias e 83 espécies das plantas
medicinais coletadas, sendo que a
família Labiatae, apresentou 10 espé-

10 Número de espécies I

Figura 1-Frutificação das espécies do Horto de Plantas Medicinais da Embrapa
Amazônia Oriental do mês de Setembro/99 à Fevereiro de 2000.
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Figura 2 - Floração das espécies do Horto de Plantas Medicinais da Embrapa
Amazônia Oriental do mês de Setembro/99 à Fevereiro de 2000.

cies identificadas de uso medicinal,
sendo o maio número, seguido pelas,
Compositae e Euphorbiaceae, respec-
tivamente, 08 e 04 espécies.

Na Figura 1 e 2 são apresentados
os dados de frutificação e floração das
espécies de plantas medicinais cole-

tadas. Os dados observados mostram
que a floração e a frutificação das
espécies ocorreram em ordem cres-
cente a partir do mês de setembro até
o mês de dezembro onde ocorreu a
maior concentração. Esse resultado
indica que a floração e a frutificação

na maioria das especies ocorre antes
do início do período chuvoso (janeiro)
no local onde foram cultivadas
(Belém, PA).
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Micropropagation of jaborandi from nodal and apical segments,

ABSTRACT

The objective 01' this work was to develop protocol of micropropagation for jaborandi. The used explantes had been removed
paths nodal and apical 01' plântulas germinated in vitro and inoculated in the half MS, supplemented with different concentrations of
growth regulators. It did not have interaction it enters the concentrations of regulators of growth with the type of explante, as well as, did
not have significant difference enters the concentrations of the regulators. However, it had significant difference enters the type of
explante, being that, the apical path was most efficient producing in average up to 3 sprouts with 7.2 mm 01' size for explante.

Keywords: Pilocarpus microphyllus, tissue culture, medicinal plants, Amazon.
Palavras-chave: jaborandi, cultura de tecidos, planta medicinal, Amazônia.

Aflora Amazônica é rica
em espécies medicinais
com grande potencial

econômico para a extração de
princípios ativos de largo uso na
medicina que são exploradas através
do extrativismo. Isto, aliado à
expansão da fronteira agrícola na
região em áreas de populações de
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ocorrência natural, dessas especies,
vem provocando erosão genética e
colocando-as em risco de extinção
(Costa, 1995).

O Jaborandi (Pilocarpus micro-
phyllus Staff) é uma árvore da família
Rutaceae comprovadamente conheci-
da por seu intensivo uso na indústria
farmacêutica. Como principal uso

destaca-se o controle do glaucoma
(Matos, 1994).

Neste contexto as técnicas de
micropropagação são importantes fer-
ramentas de otimização de produção
de mudas, e bem como na preservação
das espécies. O objetivo deste traba-
lho foi desenvolver protocolo de
micropropagação para o jaborandi.
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