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Fitoterápicos

Farmanguinhos participará de criação
de sistema agroecológico de produção
de plantas medicinais

sociais

AGROECOLOGIA



1 3������� �� ����������  |   ����� �� 2008

P
Renata Moehlecke

romover a adoção progres-
siva de métodos agroe-
cológicos ligados ao mane-
jo de plantas medicinais,
visando a distribuição de

benefícios sociais e a proteção da biodi-
versidade local. Essa é a alternativa só-
cio-ambiental proposta por pesquisa-
dores do Instituto de Tecnologia em
Fármacos (Farmanguinhos) da Fiocruz
para produtores agrícolas do entorno
do Parque Estadual da Pedra Branca,
o maior parque natural urbano do mun-
do. Mas isso a partir de processo intera-
tivo, que envolva e considere a opi-
nião e os anseios dos indivíduos das
comunidades em questão.

“Estamos diante da possibilidade
de um sistema de inovação tecnológica
que não visa somente à produção de
fitomedicamentos, mas uma mudan-
ça completa nas práticas de saúde, co-
locando a tecnologia a serviço da so-
ciedade e auxiliando a troca de conhe-
cimento entre os pesquisadores e as
comunidades”, afirma o farmacêutico
Glauco Villas-Boas, um dos coordena-
dores da iniciativa. “O projeto é uma
parceria de Farmanguinhos com a co-
munidade, e tem como metodologia
a gestão participativa, ou seja, o
coletivo decide o que vai fazer”.

A parceria visa ajudar a colocar em
prática algumas das diretrizes esta-
belecidas na implantação da Política
Nacional de Plantas Medicinais e Me-
dicamentos Fitoterápicos, aprovada em
2006 pelo Ministério da Saúde, que
propõe ser necessário não apenas o
incentivo a pesquisa e desenvolvimen-
to de medicamentos fitoterápicos, mas
também o resgate e certificação do
saber, da produção e do uso popular,
da capacitação e qualificação dos
atores envolvidos na cadeia produtiva.

“Um dos objetivos do projeto é
devolver à comunidade a possibilidade
e a dignidade de escolher o que quer

fazer, buscando a sustentabilidade”,
afirma Glauco. “Espera-se que as es-
truturas familiares consigam produzir
matéria-prima e que sejam remunera-
das por isso”. O pesquisador ainda
acrescenta: “Cabe a Farmanguinhos
fazer a interface com diversos ministé-
rios e departamentos no que concerne
ao desenvolvimento e gestão de proje-
tos a partir da biodiversidade”.

Para o projeto, três áreas do entor-
no do parque foram abordadas: a re-
gião do Pau da Fome, em Jacarepaguá,
a região do Rio da Prata, em Campo
Grande e a região de Vargem Grande.
Os pesquisadores participantes explicam
que as comunidades residentes nessas
áreas, atualmente, possuem como prin-
cipal meio de sustento o cultivo de ba-
nanas, caqui, hortaliças e a criação de
pequenos animais (como a galinha cai-
pira). Há também registros de produção
de plantas ornamentais e histórico de
coleta e uso de plantas medicinais.

Meta é propiciar
alternativa de renda

“Uma limitação enfrentada pela
agricultura familiar é que esta não
possui uma assistência técnica adequa-
da sofrendo com o famoso tripé de
sustentação: compra mal os seus
insumos, produz mal e por fim vende
mal os seus excedentes”, esclarecem
os estudiosos no projeto. “Todos estes
fatores acabam contribuindo por tor-
nar comum a prática de incorporação

O Parque Estadual da Pedra Branca

Criado em 1974 e legalizado em 1988 – para a proteção dos mananciais
hídricos que estavam sendo devastados pela crescente favelização –, o Parque
Estadual da Pedra Branca é o maior parque ecológico do Rio de Janeiro. Com
12.500 hectares de extensão cobertos pela Mata Atlântica, ele abriga a maior
floresta urbana do mundo e possui grandes riquezas da fauna e flora brasileiras.

Atualmente, apesar de ser legalmente definido como uma área de proteção
integral (sem a presença humana) pelo governo, a unidade de conservação
apresenta cerca de 45 mil habitantes em seu interior. O parque tem sofrido
pressões antrópicas (modificações efetuadas pelo ser humano em ambiente
natural) desde os anos 1980 e foi considerado, segundo a prefeitura local,
como a unidade de conservação que perdeu mais áreas de floresta de 1984 a
1999, em comparação com o Parque Nacional da Floresta da Tijuca e o Parque
do Mendanha, ambos no Rio de Janeiro.

Maior parque natural urbano do mundo, a área abriga 45 mil habitantes, parte deles
sobrevivendo de produtos agrícolas

fotos: Roberto Costa
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de novas áreas para o plantio, mesmo
que elas não possuam as condições
ideais para o mesmo, o que represen-
ta um aumento de pressão sobre as
áreas remanescentes de florestas”.

O cultivo de plantas medicinais pre-
sentes na vegetação nativa de Mata
Atlântica (que compõe o parque) aju-
daria, assim, a preservar o bioma local.
“Após debates com os próprios produ-
tores e análise da região, observamos
que a área tem potencial para a pro-
dução de plantas como a aroeira
[Schinus terebinthifolius], espinheira-
santa [Maytenus ilicifolia], guaco
[Mikania glomerata] e carqueja
[Bacharis trimera]”, comenta engenhei-
ro agrônomo Roberto Costa, co-coor-
denador do projeto. Além disso, essas
plantas, em consórcio com a agricultu-
ra já desempenhada nesses locais, cons-
tituiriam uma maneira dos produtores
não ficarem dependentes de uma úni-
ca fonte de renda. “A idéia é que com
a inserção de outras espécies (nativas
e ao mesmo tempo comerciais), os pro-
dutores possam ter uma alternativa de
renda durante todo o ano”.

O incentivo às atividades agrícolas
em base agroecológica pode ainda
funcionar como uma barreira à ocu-
pação e expansão imobiliária no en-
torno do parque. Os pesquisadores
elucidam que os produtores da região

sofrem de falta de assistência técnica,
não possuem infra-estrutura adequa-
da nem rede elétrica, tem baixa pro-
dutividade e apresentam condições
precárias para o escoamento da pro-
dução. “Todos esses fatores contribu-
em por tornar a atividade rural extre-
mamente difícil e desinteressante eco-
nomicamente, o que acarreta na sua
descontinuidade em favor da especu-
lação imobiliária, com sérios danos à
manutenção do parque”.

Conversas com moradores para
o resgate do saber popular

O projeto, que conta com a parce-
ria do Banco do Brasil, teve início em
2006 e está dividido em três fases.
Atualmente, os participantes se encon-
tram na primeira, a de diagnóstico.
Nesta etapa, com final previsto para
dezembro de 2008, os pesquisadores
estão efetuando um levantamento de
características sócio-econômicas,
agrônomas e etnobotânicas das comu-
nidades. Para isso, estão sendo reali-
zadas diversas interações com os mo-
radores locais, como reuniões, entre-
vistas, visitas técnicas às áreas de pro-
dução e dinâmicas de grupo.

Segundo o engenheiro agrônomo
Roberto Costa, “as conversas com os
moradores podem possibilitar o resga-
te de plantas medicinais e dos saberes
populares dessas comunidades que
estão se perdendo com os idosos, já

que a população jovem não mostra
interesse neste conhecimento e tende
a sair desses locais em busca de me-
lhores oportunidades”. Glauco Villas-
Boas, coordenador do projeto, desta-
ca: “este diagnóstico vai gerar conhe-
cimento para que depois os próprios
moradores descubram e definam quem
serão os seus parceiros”.

A análise preliminar dos resultados
dessa fase mostra que os produtores
possuem baixo índice de associativismo,
o que dificulta o desenvolvimento da
região. “Nas três comunidades estuda-
das, apesar das pessoas se conhece-
rem devido à proximidade e enfrenta-
rem os mesmos problemas, elas não
encontram meios para superá-los”, co-
menta Roberto. “Se realizarem suas
ações de modo cooperativo, os produ-
tores podem aperfeiçoar o processo de
produção e comercialização, obtendo
os insumos e soluções de dentro das
próprias comunidades, tornando-se
auto-suficientes”.

A segunda fase do projeto, que, a
princípio, terá a duração de nove me-
ses, é a de auxílio à capacitação de 30
agricultores, selecionados juntamente
com as comunidades ao final da etapa
de diagnóstico. A intenção dos pesqui-
sadores é ajudá-los a se tornar aptos, a
partir de uma série de cursos de espe-
cialização e palestras, a produzir e
comercializar plantas medicinais de
qualidade, o que é vital para despertar
o interesse de indústrias farmacêuticas

Projeto prevê o resgate dos saberes
populares, hoje restritos aos idosos

A capacitação dos agricultores é uma das metas do projeto
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e pequenas farmácias de manipulação,
além de garantir melhores preços.

“É preciso ensiná-los, por exemplo,
que não só a biomassa ou tamanho da
planta é importante, mas também o teor
de princípio ativo que é o foco da pro-
dução de remédios, sendo ideal obter
um equilíbrio entre estes dois fatores”,
diz o pesquisador. “Os indivíduos capa-
citados poderão, então, produzir, be-
neficiar e comercializar plantas medici-
nais a partir de um sistema de cultivo
agroecológico, assim como acompa-
nhar, difundir e implementar os princí-
pios do projeto em sua comunidade e
nas demais do entorno”.

Na implementação da produção e
posterior beneficiamento, terceira fase
do projeto, com tempo mínimo de exe-
cução de 24 meses, os pesquisadores
fornecerão mudas de plantas do bioma
local, assistência técnica e orientação
para a organização de cooperativas.
Farmanguinhos também oferecerá cer-
tificado para os produtos que estive-
rem dentro das normas.

“O pleno funcionamento do siste-
ma está previsto para 2010 e esse mo-
delo de produção pode servir como base
para o desenvolvimento de outras loca-
lidades no país”, afirma Roberto. “Em
longo prazo, além da distribuição pelo
SUS das plantas produzidas e o conhe-

cimento popular sobre plantas medici-
nais difundido na área de saúde, há a
possibilidade da ampliação do projeto
na área de educação, com a implanta-
ção de pequenas hortas nas escolas
dando suporte as aulas de biologia e
funcionando como farmácias verdes”.

Mercado de plantas
medicinais desponta no Brasil

Os pesquisadores apontam que,
segundo dados da Associação Brasilei-
ra das Empresas do Setor Fitoterápico,
a produção e comercialização desses
medicamentos à base de plantas me-
dicinais movimenta anualmente um
bilhão de reais e emprega mais de 100
mil pessoas no Brasil. O número de
farmácias de manipulação cresceu
73% nos últimos cinco anos e os
fitoterápicos já representam 7% do
mercado farmacêutico brasileiro.

“O potencial brasileiro nessa área
é inigualável”, destacam os pesquisa-
dores. “No entanto, a falta de uma
legislação específica vem causando
prejuízos no setor, pois não incentiva
os investimentos no desenvolvimento
de novos produtos oriundos da
biodiversidade do país, comprometen-
do a manutenção do resgate do co-
nhecimento tradicional”.

Um outro problema descrito pelos
estudiosos é que 70% do mercado na-
cional são controlados por empresas
transnacionais que, devido a dificulda-
des ligadas à qualidade e à regularida-
de de ofertas, preferem importar suas
matérias-primas. “Muito do que é pro-
duzido no país utiliza matéria-prima não
cultivada (oriunda do extrativismo), sem
controle sanitário, químico ou biológi-
co, comprometendo, desta forma, a
saúde e o meio ambiente”.

Mas as grandes transnacionais far-
macêuticas não são a única fonte de
demandas no Brasil. O sistema público
de saúde está começando a utilizar o
uso criterioso da fitoterapia como uma
alternativa para a redução de custos dos
medicamentos e, conseqüentemente,
como mais um estímulo para a produ-
ção de plantas medicinais. “Tem-se
evidenciado, em várias regiões do país,
iniciativas bem-sucedidas no uso de
medicamentos não-convencionais para
o tratamento da população carente”,
explicam os pesquisadores. “Sem falar
na nova política nacional onde o SUS
será o principal comprador de matéria-
prima desta natureza já que será o
grande motivador na área através da
inclusão de fitoterápicos em sua lista
oficial e do treinamento de médicos
para este tipo de prescrição”.

Análise preliminar mostrou baixo índice
de associativismo na região

Pesquisadores da Fiocruz fornecerão mudas do bioma do parque


