
Desenvolvimento de um arranjo produtivo de 

plantas bioativas no Vale do Rio Pardo, RS 

Estratégia para o desenvolvimento 

Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo 

Organização das Nações 

Unidas para a Alimentação 

e a Agricultura 

Execução do Projeto 



CULTIVO 

• Seleção de cultivares 

• Identificação 

• Estudo de manejo e 

produtividade 

EXTRAÇÃO 

• Tecnologias de extração 

• Testes em escala 

• Controle de Qualidade 

TRANSFORMAÇÃO 

• Padronização 

• Transformação 

• Conservação 

Cadeia produtiva de óleos essenciais e derivados  



Cadeia 
produtiva 

Inteligência 
de 

mercado 

Extensão 

Pesquisa 

Articulação 

Arranjo institucional e ações de suporte 



Oportunidades e 
competências 

dispersas 

Demandas 

Consolidação 
de negócios 
na cadeia 
produtiva  

Valor 

Organização focada na articulação de negócios 



A UNISC: instituição gestora do VALEEF 



Estrutura e mecanismos para apoiar projetos-

piloto em convênio com empresas  



Extração de óleos essenciais  

Sistemas em escala piloto e de bancada  



Cromatografia em fases gasosa e líquida de alto 

desempenho 

Cromatógrafos em fase gasosa acoplada a espectrômetros de massas: várias 

plataformas de equipamentos com configurações complementares. 



 Alecrim (Rosmarinus officinalis) 

 Capim Limão (Cymbopogon citratus) 

 Lavanda (Lavandula dentata) 

 Hortelã Pimenta (Mentha piperita) 

 Menta Arvensis (Mentha arvensis) 

 Melaleuca (Melaleuca alternifólia) 

Plantio, 
manejo e 

processamento 
vegetal 

Extração, 
transformação e 
qualificação de 

insumos 

Formulações, 
aplicações e 

comercialização 

Projeto piloto em implantação (2020) 



Preparação das mudas para o cultivo 

Coleta de mudas em  

fevereiro de 2020 



Mudas em  

maio de 2020 

 

Plantio em outubro a 

novembro 

de 2020 



Implantação de cultivos 

Menta arvensis Capim limão Lavanda dentata 



Implantação de serviços de análise por cromatografia 

Composição química e controle de qualidade  

Cromatógrafos em fase gasosa acoplados a espectrômetros 

de massas para análise de óleos essenciais e hidrolatos 



Inovações em parceria com produtores e empresas 

associadas ao Parque Tecnológico 

 Estabilidade de hidrolatos 

 Análise direta da matéria vegetal 

  Composição de hidrolatos x OEs 

 Identificação de Quimiotipos 



Dr. Sandro Hillebrand – valeef@unisc.br 

www.valeef.org.br 


