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Os fitoterápicos vêm a cada dia conquistando seu espaço no tratamento de 
inúmeras enfermidades, garantindo a cura de doenças animais e vegetais, garantindo 
o aumento da renda de produtores rurais. 

O Brasil possui uma das maiores biodiversidades do mundo, além de uma 
grande extensão territorial. Apresenta uma flora rica em beleza, variedade de espécies 
portadoras de substâncias químicas que podem ser empregadas na medicina pela 
população.  

As plantas medicinais apresentam importância para a medicina tradicional, 
baseada em conhecimentos populares: tratamento de doenças pela população de 
baixa renda, tendo em vista as deficiências do sistema de saúde pública nacional. 

Percebe-se a expansão dos estudos científicos para a comprovação de ditos 
populares a respeito do emprego de plantas medicinais na cura de doenças, e no 
isolamento de princípios ativos com o objetivo de desenvolver novos fármacos a 
serem comercializados.  

Estudos estes, financiados na maioria das vezes por instituições públicas e em 
alguns casos por empresas privadas, já que necessitam de elevados recursos 
financeiros. 

O desenvolvimento da pesquisa por fitoterápicos, na adesão da população na 
escolha e na preferência por tais produtos e a valorização a cada dia da tecnologia 
green (verde), o setor agropecuário é afetado diretamente, uma vez que é à base de 
todo o trabalho para a obtenção de uma fórmula farmacêutica a ser liberada pela 
ANVISA. 

 Com o aquecimento do mercado das plantas medicinais e dos medicamentos 
fitoterápicos, a pressão ecológica exercida sobre algumas espécies naturais tem 
aumentado nos últimos anos.  

Acrescenta-se que o valor econômico dessas plantas põe em perigo a 
sobrevivência de muitas espécies medicinais nativas, devido ao seu comércio na 
maioria dos casos serem resultado do extrativismo predatório (SOARES; MOTA; 
VIEIRA, 2011). 

O cultivo de plantas medicinais é uma prática muito comum em cidades do 
interior, nas quais são desenvolvidas hortas medicinais em escolas, bairros e no 
próprio quintal garantindo uma pequena produção para atender a demanda de uma 
pequena parcela da população familiar ou local sem fins lucrativos (LORENZETTI et 
al. 2011). 

Neste contexto, o cultivo com fins comerciais apresenta-se como alternativa 
para minimizar as ações extrativistas predatórias além de propiciar uma alternativa de 
geração de emprego e renda.  



SOARES; MOTA; VIEIRA, (2011), observou maior taxa de retorno para o 
cultivo comercial de tansagem (5,15) indicando que a cada R$ 1,00 aplicado no cultivo 
tem um retorno de, aproximadamente, R$ 5,15, sendo que o índice de lucratividade 
encontrado para a espécie foi de 80,59%. 

O profissional ou instituição que deseja trabalhar com plantas medicinais 
enfrenta dificuldades na produção e obtenção deste material vegetal com 
confiabilidade na identificação botânica ou mesmo em obter informações sobre em 
quais condições à espécie foi cultivada (FOGLIO et al. 2011).  

A agrotecnologia, por sua vez, pode auxiliar o pesquisador através das técnicas 
de micropropagação vegetativa, cultivo em larga escala e estudos de aclimatação, 
visando à disseminação da espécie e sua sustentabilidade e aliando a produção com a 
otimização do teor do(s) princípio(s) ativo(s), possibilitando a adequação da espécie às 
condições climáticas locais. 

O cultivo de espécies medicinais e aromáticas pode representar o seu aspecto 
econômico, principalmente na melhoria da renda familiar de pequenos agricultores, 
que podem ter uma opção a mais na diversificação de atividades na propriedade rural 
(MOTOMIYA et al. 2011). 

O aumento da credibilidade dos medicamentos fitoterápicos favorece 
diretamente os produtores rurais que podem se adequar à produção de plantas 
medicinais para se tornarem fornecedores de grandes indústrias farmacêuticas; 
atividade comercial que garante retorno financeiro e ótimos preços, tendo em vista seu 
emprego e a dificuldade de encontrar esta matéria-prima vegetal. 
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