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Projeto: SEAD - FIOCRUZ

Mapeamento e diagnóstico para a articulação da base produtiva e
tecnológica nacional em plantas medicinais e fitoterápicos.

Objetivo:

Promover ações articuladas para viabilizar o apoio à
implementação do Programa Nacional de Plantas Medicinais e
Fitoterápicos por meio do desenvolvimento sistêmico de arranjos
produtivos locais, envolvendo a Agricultura Familiar, Povos e
Comunidades Tradicionais.
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Arranjos Produtivos Locais: são grupamentos de iniciativas de um

mesmo ramo, localizados em um mesmo território, que mantem certo nível

de interação, cooperação e aprendizagem entre si e com os demais atores

locais, tais como governo e instituições de pesquisa, ensino e crédito

Cadeia de Valor: É o nome que recebe um sistema integrado, constituído

de atores que dependem uns dos outros e por uma série de processos de

educação, pesquisa, beneficiamento, distribuição, comercialização e

consumo de produtos e serviços da sociobiodiversidade, com

incorporação de práticas e saberes locais e estabelecido de modo que
assegure a distribuição justa e equitativa dos benefícios

Equidade: saúde como direito, justiça, fator de desenvolvimento sócio-

econômico. Artigo 196 da Constituição Federal de 1988Art. 196. A saúde é

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/920107/artigo-196-da-constituicao-federal-de-1988
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Análise do marco regulatório em plantas medicinais, com elaboração de
propostas para o enfrentamento das barreiras regulatórias do mercado de
plantas medicinais e fitoterápicos

Sistematização e mapeamento de experiências da base produtiva e
tecnológica nacional da Agricultura Familiar em plantas medicinais (Banco de
Práticas)

Elaboração de Guia de Dinâmica de Atuação em Redes para Articulação
Nacional da Comunidade de Plantas Medicinais

META 1

META 2

META 3

SOBRE O PROJETO...



RETISFITO

 Fornecer  informações:

 Sobre as relações atuais entre operadores e prestadores de serviços

 Sobre possibilidades de cooperação,  estabelecimento de compromissos 

para o alcance de benefícios concretos

 Propiciando a inclusão de dados relevantes em cada elo: número de 

envolvidos, homens e mulheres, tempo de trabalho, volume, preço, etc. 

 Criar as bases para o monitoramento:

 Da melhoria da renda e repartição dos benefícios entre os atores  

 Da geração de valor em cada elo da cadeia 

 Da oferta e da demanda

 Desenhar  uma estratégia de fomento de uma cadeia:

 Um plano com ações a curto, médio e longo prazo com os diversos elos

Objetivos do Mapeamento da Cadeia
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 Análise da eficiência econômica da cadeia – custos de 

produção, preços, benefícios, valor agregado, etc

 Análise dos meios de vida – dos recursos e capacidades dos 

grupos envolvidos; decisões sobre as estratégias de vida; 

análise da vulnerabilidade; conhecimentos tradicionais 

(produção, processamento, uso dos recursos naturais)

 Identificação e análise dos pontos críticos

 Análise do potencial competitivo (tecnologias/mercados)

 Análise dos papéis dos atores interessados

 Identificação da equidade de gênero e geração no processo

Análises Complementares
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 A visão é o “sonho” a ser alcançado em conjunto. 

 A motivação e a disponibilidade para cooperar pressupõem 

que as partes interessadas compartilham a visão de futuro.

Os  elementos de uma estratégia de melhoria aparecem após a 

verificação do que é necessário para se aproximar da visão.  

 A formulação da visão de futuro comum:

 define o motivo, a justificativa para o esforço de desenvolver a cadeia. 

 é a base para um consenso sobre o futuro entre as partes interessadas.

 estabelece uma orientação estratégica para priorizar as ações e manter 

o foco.

A Visão para a Melhoria  
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• Na Demanda:

• Demanda atual e com tendência de crescimento

• Necessidades específicas dos consumidores identificadas

• Nichos de mercado – diferenciado e/ou institucional

• Na Oferta:

• Quantidade disponível e acessível

• Infraestrutura existente

• Conhecimentos e tecnologias disponíveis

• Vantagens competitivas e comparativas do produto (região, qualidade...)

• Na Organização dos Produtores:

• Cooperativas e associações regularizadas e ativas

• Nas Políticas Públicas:

• De apoio à produção e comercialização: (PRONAF, PAA, PGPM-BIO, 
PNAE, SUS) acessíveis
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Oficinas de Mapeamento e Análise das Cadeias de Valor de 

Plantas Medicinais e Fitoterápicos

NOSSOS RESULTADOS...

Oficina Cadeias Mapeadas Nº de 

participantes

Foz do Iguaçu-PR Calêndula (Calendula officinalis L.)
Espinheira Santa (Maytenus ilicifolia)

24

Petrópolis- RJ Guaco (Mykania sp.) 
Capim Cidreira (Cymbopogon citratus)

29

Natal - RN Melão de São Caetano (Momordica charantia)
Arnica (Solidago virgaurea) 
Carnaúba (Copernicia prunifera) 35

Palmas – TO
7 e 8/abril

Babosa (Aloe vera)
Hortelã (Mentha villosa Huds.)
Macaúba (Acrocomiaaculeata)
Sucupira (Pterodon emarginatus)

45

Montes Claros-MG Carapiá (Dorstenia brasiliensis Lam)
Imburana (Commiphora leptophloeos)
Favela (Cnidoscolus quercifolius)
Cavalinha (Equisetum arvense)

35 
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Calêndula (Calendula officinalis L.)

Espinheira Santa ( Maytenus ilicifolia)

Cadeias de Valor Foz do Iguaçu/PR
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Guaco (Mykania sp.)

Capim Cidreira (Cymbopogon citratus)

Cadeias de Valor Petrópolis/RJ
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Melão de São Caetano (Momordica charantia)

Arnica (Solidago virgaurea) Carnaúba (Copernicia prunifera)

Cadeias de Valor Natal/RN
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Babosa (Aloe vera)

Sucupira (Pterodon emarginatus)

Hortelã (Mentha villosa Huds.)

Macaúba (Acrocomiaaculeata)

Cadeias de Valor Palmas/TO 
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Carapiá (Dorstenia brasiliensis Lam)

Cavalinha (Equisetum arvense)

Imburana(Commiphora leptophloeos)

Favela (Cnidoscolus quercifolius)

Cadeias de Valor Montes Claros/MG
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Cadeia de Valor da Pílula de Babosa em Caseara-TO

Insumos 

Específicos

Mudas, cinzas de 
carvão (adubo)

Produção

Cultivo, coleta da folha no 
quintal 

Beneficiamento 

Primário 

Retirar a borda da folha 
dos dois lados; colocar a 
folha para escorrer; 

recolher o líquido, aquecer, 
esperar esfriar, acrescentar 

polvilho

Consumo

Consumir a pílula 
para males do 
estômago

Venda direta por encomenda

Comercialização

Familiares, 

compradores 

esporádicos da 

cidade e região

VISA-Municipal

Produtor Individual utilizando conhecimentos tradicionais para cultivo da planta e beneficiamento

Cadeia de Valor da Semente de Sucupira 
em Palmas-TO

Insumos 

Específicos

Sementes da árvore 
sucupira

Coleta

Catação das sementes 
que caíram da árvore

Beneficiamento 

Uso tradicional: quebrar e ferver 
a semente in natura, colocar no 
biotônico, vinho ou leite (bom 

para garganta, tosse)
Uso Industrial: preparação de 

cápsulas do óleo da semente, 
extrato em laboratórios

Consumo

Uso tradicional: quebrar e 
ferver a semente in natura, 
colocar no biotônico, vinho 

ou leite (bom para 
garganta, tosse)

In natura: venda direta da semente
Cápsulas, extrato: venda direta

Comercialização

Compradores 

esporádicos da 

cidade e região

VISA-Municipal, SEFAZ

Mulheres do Assentamento Mariana (individualmente) Bancas nas Feiras

Art Terra, Quavi

(cápsula, extrato)

Laboratório 

(cápsula, extrato)
????

IBAMA, Naturatins

Cadeia de Valor do Óleo de Macaúba 
na APA Cantão-TO

Insumos 

Específicos

Balde, sacos, martelo, 
trempe, vidros, panela 
de alumínio batido, talo 

de buriti, peneira, 
máscara, avental, 

hipoclorito

Coleta

Coleta, quebra do coco, 
retirada da amêndoa, 
higienização, enxágue, 

escorrer água

Beneficiamento 

Primário 

Torragem leve da amêndoa, 
trituração fina, fervura da 
amêndoa triturada, coleta do 

óleo que sobe com a fervura, 
apuração do óleo em outra 

panela, coagem para tirar borra, 
aguardar esfriar e embalagem 

Consumo

Consumo como 
alimento, remédio, 
cosmético

Venda direta 

Comercialização

Compradores 

da cidade, região, 

turistas

SEMA, Naturatins, 

IBAMA

Grupo de Mulheres Agroextrativistas da APA Cantão (informal): 

as mulheres coletam, beneficiam e vendem individualmente

Lojas de utensílios 

domésticos; lojas de 

embalagens (Paraíso, 

Palmas, Goiânia)

DHES, Ruraltins, 

MDA

VISA Municipal

Cadeia de Valor da Hortelã em Curionópolis-PA

Moradores de 

Curionópolis-PA

Insumos 

Específicos

Plantas cultivadas nos 
quintais dos moradores

Produção

Cultivo, coleta da folha no 
quintal as 8h00, lavagem 
com hipoclorito, remoção 

dos pedúnculos, escorrer 
as folhas em peneiras

Beneficiamento 

Primário 

Secagem das folhas em panos 
de algodão, proteção contra os 
insetos; desidratação por 5 

dias; embalagem das folhas 
desidratadas em sacos de 

papel selados

Preparação do chá 
das folhas 
desidratadas

Consumo

Venda direta ou troca

Comercialização

Usuários da clínica 

da associação, 

consumidores locais

VISA-Municipal

Associação Francivida (coordena uma clínica de terapias alternativas)

Comissão Pastoral da Terra (CPT) SEBRAE

Palmas/TO (7 e 8/4/2016) 
43 participantes, 4 cadeias mapeadas 
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2 ª fase do Projeto: SEAD - FIOCRUZ

Promover cadeias de valor, tendo o setor saúde como

promotor do desenvolvimento local, articulado com

políticas públicas para o acesso dos Povos e

Comunidades Tradicionais, Povos Indígenas, Assentados

da Reforma Agrária e Agricultores Familiares, aos
mercados de Plantas Medicinais e Fitoterápicos.
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Apoio ao diagnóstico de Cadeias de Valor de Plantas Medicinais de
Plantas Medicinais e Fitoterápicos

Apoio ao diagnóstico de Cadeias de Valor de Plantas Medicinais de Plantas

Medicinais e Fitoterápicos

Articulação e governança para o apoio à inserção de plantas medicinais e

fitoterápicos produzidos para o mercado diferenciado (medicamentos, drogas

vegetais, cosméticos, alimentos, entre outros)

META 1

META 2

META 3

SOBRE O 2ª FASE DO 
PROJETO...
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OBRIGADA!

Daniella Vasconcelos
daniella.vasconcelos@consultor.mda.gov.br

Joseane Costa
joseane03@gmail.com

mailto:daniella.vasconcelos@consultor.mda.gov.br
mailto:joseane03@gmail.com

