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Psychotria ipecacuanha, popularmente conhecida como poaia é uma planta medicinal das 

regiões densas e úmidas da floresta tropical, especialmente regiões beira rio. Possui grande valor 

econômico, pois é uma das principais fontes naturais de alcaloides, mas atualmente corre risco 

de extinção ocasionada principalmente pelo intenso extrativismo sem que haja replantio ou 

manejo adequado das áreas de coleta, além da expansão das fronteiras agropecuárias e 

diminuição das áreas de ocorrência natural. No estado de Mato Grosso a situação é ainda mais 

alarmante, pois não existe o cultivo desta planta, muito provavelmente pela dificuldade de 

plantio devido as suas exigências de crescimento. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi 

realizar a coleta e o georreferenciamento das áreas de ocorrência natural da poaia no Estado de 

Mato Grosso. Foram realizadas expedições de coleta no período de dezembro de 2014 a janeiro 
de 2015 nos municípios Tangará da Serra, Alta Floresta, Cáceres, Mirassol D’Oeste, São José 

dos Quatro Marcos, Porto Esperidião, Pontes e Lacerda. Estes municípios foram escolhidos 

devido a relatos de ocorrências de poaia. No ato da coleta, foram obtidos dados de latitude, 

longitude e altitude através de GPS para georreferenciamento. Também foi realizada a medida da 

dimensão da reboleira e a contagem do número de hastes por reboleira. Nos municípios 

analisados, existem registros de ocorrência da poaia nativa nos últimos cinco anos, porém, só 

foram encontradas populações em três deles, sendo Tangará da Serra, Cáceres, São José dos 

Quatro Marcos, havendo grande dificuldade para localizar essas populações.  Os dados de 

latitude e longitude e altitude das regiões onde foram encontradas as populações são 

respectivamente 14º,38’,15’’S e 57,19’,58’’O e 423m; 15º46'26"S e 56º53'37"O e 146 m; 15° 37′ 

15″ S e 58° 10′ 33″ O e 230m. As reboleiras possuíam pequenas áreas variando de 6m
2
 a 18m

2
. 

O número de hastes das reboleiras variou de duas a cinco hastes, sendo que as regiões onde 

foram encontradas duas a três hastes por reboleiras são regiões de intensa atividade agropecuária. 

Nas regiões de Pontes e Lacerda, Alta Floresta, Porto Esperidião e Mirassol D’oeste, onde não 

foram encontradas, as matas onde antes havia ocorrência de poaia possuíam trilhas abertas, 

clareiras e pastagens em volta. Essas observações demonstram que a poaia está em risco de 

erosão genética e, portanto, é necessário a coleta e formação de um banco de germoplasma para 

evitar a perda de genótipos que podem ser utilizados em programas de melhoramento genético 

diante da importância medicinal e econômica que esta espécie possui. 
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