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 TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA: GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NAS 
COMUNIDADES QUILOMBOLAS MEDIANTE SUA TRADIÇÃO SOBRE AS 

PLANTAS MEDICINAIS 

 
 

RESUMO 

 
 

Os quilombos representam o lugar, a resistência de um povo escravizado, um modo 
de vida, uma compreensão de mundo, sendo um modelo de comunidade distinto do 
modelo capitalista instituído pela modernidade. Os quilombolas são detentores de 
um conhecimento tradicional expressivo relacionado aos métodos de cura por meio 
da utilização de plantas medicinais, mas sofrem constantes ameaças de caráter 
interno e externo à dinâmica social dos quilombos. Sendo assim, o objetivo deste 
estudo foi incentivar a transferência de tecnologia das plantas medicinais por 
comunidades quilombolas de Itacaré, BA por meio da geração de emprego e renda. 
Para alcançar os objetivos propostos empregou-se como plataforma metodológica a 
pesquisa de natureza empírica, de caráter bibliométrico, documental exploratório 
com levantamento de dados bibliográfico e análise qualitativa. Assim, as discussões 
desenvolvidas permitiram considerar a importância em incentivar a exploração 
comercial de plantas medicinais e a Transferência de Tecnologia nos quilombos de 
Itacaré, não restringindo-a a oralidade; espera-se que se estruture por meio de 
registros formais. Destaca-se que fora elaborada uma minuta visando a 
implementação de uma política pública de saúde municipal para desenvolver a 
cadeia produtiva de plantas medicinais, conforme preconizado pela Política Nacional 
de Plantas Medicinais e Fitoterápicos para que sejam devidamente prescritas no 
combate à doenças básicas. Por fim, fora criado um material didático para informar 
as comunidades sobre os meios de captação de recursos para o uso exploratório 
das plantas medicinais. 
 
 
Palavras-chave: Transferência de Tecnologia. Agricultura Familiar. Brasil. 

Quilombos. Política Pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                          

 

 

 

TRANSFER OF TECHNOLOGY: GENERATION OF EMPLOYMENT AND INCOME 
IN QUILOMBOLAS COMMUNITIES THROUGH ITS TRADITION ON MEDICINAL 

PLANTS 
 

 

ABSTRACT 

 
 

The quilombos represent the place, the resistance of a enslaved people, a way of 
life, an understanding of the world, being a model of community distinct from the 
capitalist model instituted by modernity. Quilombolas are holders of an expressive 
traditional knowledge related to the methods of healing through the use of medicinal 
plants, but they suffer constant threats of internal and external character to the social 
dynamics of quilombos. Therefore, the objective of this study was to encourage the 
transfer of technology of medicinal plants by quilombo communities of Itacaré, BA 
through the generation of employment and income. In order to reach the proposed 
objectives, a research of an empirical nature, of bibliometric character, exploratory 
document with bibliographical data collection and qualitative analysis, was used as 
methodological platform. Thus, the discussions developed allowed to consider the 
importance in encouraging the commercial exploitation of medicinal plants and 
Technology Transfer in the quilombos of Itacaré, not restricting it to orality; it is 
expected to be structured through formal records. It should be noted that a draft was 
drawn up for the implementation of a municipal public health policy to develop the 
productive chain of medicinal plants, as recommended by the National Policy of 
Medicinal Plants and Phytotherapeutics so that they are properly prescribed in the 
fight against basic diseases. Finally, a didactic material was created to inform 
communities about the means of raising funds for the exploratory use of medicinal 
plants. 

 
 
Keywords:. Technology Transfer. Family Farming. Brazil. Quilombos.   

Public Policy 
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1. APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

No decorrer de sua existência, o ser humano tem acumulado informações 

sobre o ambiente a partir das constantes observações dos acontecimentos 

peculiares da natureza e na experimentação empírica no uso dos recursos naturais 

disponíveis (JORGE; MORAIS, 2003). 

Neste contexto, Nascimento (2013) define o etnoconhecimento como um 

conjunto de saberes, tradições, cultura, passados de geração a geração, aprendidos 

com a vida cotidiana e a interação direta com o meio que os cerca e seus 

fenômenos naturais. Já Distasi (1996) define que sua característica de destaque 

está na capacidade do etnoconhecimento se relacionar de forma interdisciplinar com 

várias áreas da ciência, sobretudo com a biologia, química, farmacologia, física e 

antropologia. 

De acordo com Rodrigues e Carvalho (2001), uma subárea do 

etnoconhecimento é a etnobotânica (ciência que estuda simultaneamente as 

contribuições da botânica e da etnologia, evidenciando as interações entre as 

sociedades humanas e plantas como sistemas dinâmicos). Assim, essa subárea se 

apresenta como o primeiro passo para a interdisciplinaridade, tendo por 

característica principal estabelecer relações e argumentações entre as sociedades 

humanas, do passado e do presente, com a flora (MOTA; DIAS, 2012).  

Para Cotton (1996), a etnobotânica possibilita, através do contato direto 

com as populações tradicionais, resgatar o conhecimento sobre a relação natural de 

afinidades entre o ser humano com as plantas. Nesse cenário, destaca-se o 

conhecimento tradicional associado sobre o uso de plantas para fins medicinais 

(PINTO et al. 2006; MOTA; DIAS, 2012). 

O uso popular de plantas medicinais é uma prática milenar, a qual tem 

sido transferida verbal e continuamente por gerações; desde o início da civilização o 

homem se utiliza das plantas pela necessidade de sobrevivência, fato que levou a 

diversas descobertas com possíveis aplicações terapêuticas (RIBEIRO, 1996; 

SILVA, et al., 2012).  

Nesse cenário, as comunidades quilombolas, apresentam modos de vida 

e cultura diferenciados, os quais propiciam o cultivo do saber e as novas 

explorações no campo das plantas medicinais e a produção de fitoterápicos; os 
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costumes quilombolas são vinculados aos ciclos da natureza e suas percepções 

estão embasadas em experiências empíricas na aplicação dos valores, símbolos, 

crenças e mitos (MONTELES; PINHEIRO, 2007). 

Os indígenas e quilombolas, notadamente os mais idosos, detêm 

tradicionalmente conhecimento sobre métodos naturais de cura para as doenças e, 

por essa razão, faz-se necessário a busca por meios de fomentar a preservação do 

conhecimento, o estímulo à produção e proteção dos medicamentos fitoterápicos e o 

cultivo de plantas medicinais conhecidas por essas comunidades (AMOROZO, 1996; 

BARBOZA DA SILVA et al., 2012).  

As plantas medicinais promovem a saúde com uma tecnologia antiga, 

porém oferta uma série de benefícios a toda sociedade, pesa-se a isso o fato das 

propriedades das plantas serem utilizadas para conseguir os mesmos resultados 

que os remédios alopáticos, só que de forma natural, com solução mais barata 

(ALMEIDA; BANDEIRA, 2010). Assim, quando usadas adequadamente auxiliam no 

bem-estar, sem causar graves efeitos colaterais, além de possibilitar ao indivíduo 

relativa autonomia em relação ao cuidado com a sua saúde, não se dispensando a 

orientação técnica ou prescrição médica (TYLER, 1993). 

Conforme estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

aproximadamente 80% da população mundial depende de remédios tradicionais 

extraídos diretamente de vegetais e seus princípios ativos para suprir necessidades 

de assistência médica básica (WORLD, 2002; BUENO et al., 2005; ROSA et al., 

2011; OPAS; OMS, 2015).  

Desde a Declaração de Alma-Ata, em 1978 a OMS reconhece o uso das 

plantas medicinais no combate às doenças (MOREIRA; OLIVEIRA, 2017), preconiza 

um regresso aos cuidados primários de saúde, orienta aos países membros que 

promovam esses cuidados, o qual inclui o uso da fitoterapia como forma de 

tratamento eficaz e auxiliar em países em desenvolvimento (ROSA et al., 2011; 

OPAS; OMS, 2015). Essa estimativa vai ao encontro da necessidade de fomento e 

preservação do conhecimento das comunidades quilombolas acerca de suas 

culturas e tradições vinculadas as plantas medicinais e aos produtos fitoterápicos. 

De acordo com informações do Ministério da Saúde, o Brasil é o país que 

detém a maior parcela da biodiversidade mundial, pode-se calcular em torno de 15% 

a 20% de toda a biota terrestre em seu território, com destaque para as plantas 
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superiores, nas quais detém aproximadamente 24% da biodiversidade e entre os 

elementos que lhe compõem, são as plantas a matéria-prima para a fabricação de 

fitoterápicos e outros medicamentos, além de serem utilizadas em práticas 

populares e tradicionais, como remédios caseiros e comunitários (BRASIL, 2016).  

Gilbert (1994) já corroborava com a afirmação de que só o universo das 

espécies conhecidas para os principais grupos taxonômicos é o suficiente para 

classificar o Brasil em primeiro lugar no ranking mundial em termos de espécies. 

Contudo, a maneira como se distribui a biodiversidade não é homogênea 

(GOTTLIEB, 1994; MITTERMEIER et al., 1997). 

As comunidades tradicionais têm preservado e cultivado historicamente 

grande parte da diversidade genética das plantas, tanto as que possuem 

propriedades de cura, quanto às de variedades selvagens e espécies de grande 

valor econômico. (SHARROCK et. al, 2014).  

As plantas de maior presença no ambiente serão as mais utilizadas 

considerando-se as características da própria fitofisionomia local ou em decorrência 

da exploração das espécies ao longo do tempo (PHILLIPS; GENTRY, 1993; 

ALBUQUERQUE et al., 2014).  

A maior diversidade biológica do país está situada na Bahia (BEDE, 

2012), inclusive é possuidora de uma vasta quantidade de ervas e tecnologias 

tradicionais utilizadas há séculos pelos povos tradicionais (ALMEIDA, 2003). 

As comunidades quilombolas, em especial as de Itacaré na Bahia, 

cultivam e utilizam uma série de plantas com finalidades medicinais, dentre elas as 

mais citadas são: água-de-alevante; alecrim; alfavaca-fina e grossa; algodão; alumã; 

amezcla; anador; aroeira; barbatimão; boldo; bredo; canela; capim-santo; carqueja; 

coarana; copaíba; cordão-de-são-joão; cravo; dipirona; erva-cidreira; erva-doce; 

folha-da-costa; hortelã; jamelão; mal-me-quer; manjericão; mastruz; novalgina; noz-

moscada; palma; pitanga; picão; purga-do-campo; quebra-pedra; quitoco; qui-yoyo; 

sabugueiro; salsa; sapucaia; tanchagem; vassourinha; xinxin-de-galinha entre outras 

(VALLE, 2016). Pode-se observar no apêndice desse projeto o nome científico 

dessas ervas e sua relação com os sintomas ou grupos de sintomas que podem ser 

tratados por elas. 

Destaca-se que, as plantas mais acessíveis além de poderem ser 

encontradas com facilidade, estão mais suscetíveis a experimentos, pois os 



8 

 

 

quilombolas conhecem sobre suas utilidades, majorando possibilidades de 

manterem seus tipos de uso e manejo através da transmissão horizontal de 

conhecimentos (PHILLIPS; GENTRY, 1993b; SOLDATI et al., 2015; VALLE, 2016). 

Nesse contexto, o direito de propriedade intelectual se apresenta como 

um instrumento necessário à proteção e regulamentação da exploração, inclusive 

econômica, do conhecimento tradicional, sobretudo no que concerne a extração de 

plantas medicinais e fitoterápicas em comunidades quilombolas baianas. Ressalta-

se que esse tipo de conhecimento faz parte do conjunto das práticas vivas e com 

constantes inovações que capacitam os indivíduos e comunidades a utilizarem o 

ambiente de forma mais sustentável (CALDARI, 2015). 

Em 2007 o Ministério da Saúde por meio do Programa Nacional de 

Plantas Medicinais e Fitoterápicos – PNPMF, instituído pela portaria interministerial 

de nº 2960/2008, iniciou uma política de incentivo a ciência fitoterápica devido a 

comprovada eficiência de sua prática terapêutica (BRASIL, 2009).  

A PNPMF entre outras diretrizes prevê o fomento da pesquisa, do 

desenvolvimento tecnológico e da inovação em toda a cadeia produtiva de plantas 

medicinais e medicamentos fitoterápicos, tendo por objetivo garantir à população 

brasileira o acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, 

promovendo o uso sustentável da biodiversidade e desenvolvimento da indústria 

nacional. Tal política fora atualizada até o ano de 2016 (BRASIL, 2016), não sendo 

identificados avanços desse período a 2018.  

De acordo com a PNPMF um dos fatores relevantes para o 

desenvolvimento do setor de Plantas Medicinais e Fitoterápicos está centrado na 

agricultura familiar (BRASIL, 2016). A agricultura familiar é caracterizada pelo cultivo 

da terra realizado por pequenos proprietários rurais, usando, como mão de obra, 

fundamentalmente, o núcleo familiar (PORTUGAL, 2004).  

Os agricultores familiares representam a maior parte dos empregos no 

meio rural e por grande parte da plantação diária de alimentos, representando mais 

de dois terços dos postos de trabalho no campo, de modo que mais de 13 milhões 

de pessoas trabalham em regime familiar em um universo de 17,3 milhões de 

trabalhadores ocupados na agricultura (BRASIL, 2016).  

Até o ano de 2016 a agricultura familiar fez parte da agenda de 

prioridades do governo federal, apresentando como vantagens à disponibilidade de 
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terra e trabalho, somado a detenção de conhecimentos tradicionais, ao acúmulo de 

experiência na relação com a biodiversidade e as práticas agroecológicas voltadas 

ao atendimento dos mercados locais e regionais, assim como pelo potencial de 

agregação de valor e renda nas cadeias e nos arranjos produtivos de plantas 

medicinais e fitoterápicos (BRASIL, 2016).   

Assim, o desenvolvimento da agricultura familiar nas cadeias e nos 

arranjos produtivos de plantas medicinais e fitoterápicos é estratégia essencial na 

garantia de produtos e insumos, para a ampliação dos mercados e melhor 

distribuição da riqueza (PICOLOTTO, 2011; BRASIL, 2016). 

O Brasil deveria ser um polo de descobertas com foco em novos produtos 

fitoterápicos, tendo em vista suas altas taxas de biodiversidade e endemismo 

presentes em seus biomas, associadas à diversidade cultural presente em um 

elevado número de grupos quilombolas e mais de 220 etnias indígenas distribuídos 

ao longo do território nacional, possuidores de um vasto conhecimento sobre a flora 

e seu potencial para a produção de fitoterápicos (RODRIGUES; CARLINI, 2003).  

Porém, faz-se necessário o apoio governamental e das instituições de 

fomento para os povos tradicionais, vez que o conhecimento da tecnologia das 

plantas medicinais é subvalorizado (VIEGAS JÚNIOR et al., 2006; BRASIL, 2016).  

Vale ressaltar que, os investimentos para a PNPMF é consideravelmente 

inferior se comparados aos direcionados para a indústria farmacêutica produzir 

medicamentos alopáticos (SILVA, 2015).  

Cita-se, por exemplo, os recursos alocados pelo governo federal para o 

Programa Nacional de Plantas Medicinal e Fitoterápico, em dez anos, de 2008 a 

2018, totalizaram a importância de R$ 85 milhões de reais, enquanto só o Instituto 

Butantã em um único ano (2016) recebeu do Ministério da Saúde mais de R$ 1,5 

bilhão de reais para a aquisição de vacinas e soros, somados a R$ 6,4 bilhões de 

reais da iniciativa privada para incentivar a produção nacional de medicamentos, 

além disso, dos 878 medicamentos que compõem a Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais – Rename, apenas 12 são fitoterápicos inclusos pelo 

programa, conforme segue abaixo (BRASIL, 2017; 2018).  

Denominação genérica dos 12 fitoterápicos componentes da Rename: 

alcachofra (Cynara scolymus L.); aroeira (Schinus terebinthifolia Raddi); babosa 

[Aloe vera (L.) Burm. f.]; cáscara-sagrada (Rhamnus purshiana DC.); espinheira-
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santa (Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek); garra-do-diabo (Harpagophytum 

procumbens DC. ex Meissn.); guaco (Mikania glomerata Spreng.); hortelã (Mentha 

x piperita L.); isoflavona-de-soja [Glycine max (L.) Merr.]; plantago (Plantago ovata 

Forssk.); salgueiro  (Salix alba L.); unha-de-gato [Uncaria tomentosa (Willd. ex 

Roem. & Schult.)] (BRASIL, 2018).  

Confrontando a lista de fitoterápicos da Rename 2018 com o diagnóstico 

realizado por Valle (2016), identifica-se três plantas fitoterápicas componentes da 

Rename estão presentes nos quilombos de Itacaré, quais sejam: aroeira; babosa e 

hortelã. Desta forma são essas plantas que atendem ao requisito legal de uso por 

parte de médicos e instituições de saúde. Infere-se assim o campo de pesquisa 

ainda a ser explorado quando se compara a lista de plantas fitoterápicas de 

conhecimento tradicional com aquelas que necessitam de estudo científicos. 

 

1.1 QUILOMBOS  

 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 reconheceu pela primeira vez 

em âmbito constitucional, após um século de abolição formal da escravidão, o 

termo quilombo para representar toda uma comunidade com identidade, regras e 

costumes próprios (BRASIL, 1988). Mas somente em 2007, por meio do Decreto nº 

6.040/2007, as comunidades quilombolas foram reconhecidas como comunidades 

tradicionais (BRASIL, 2007).   

A Carta Magna prevê a proteção e o reconhecimento do direito de 

propriedade das comunidades quilombolas como um direito fundamental 

(CANOTILHO, 2003; SARLET, 2011) notadamente no artigo nº 68 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT e, ainda, em seus artigos 215 e 

216 a proteção as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-

brasileiras e o tombamento dos documentos e os sítios detentores de 

reminiscências históricas dos antigos quilombos (BRASIL, 1988; SCHMITT et al., 

2002; ANDRADE, 2016).   

De acordo com dados da Fundação Cultural Palmares, no Brasil existem 

2.890 (duas mil, oitocentos e noventa) comunidades remanescentes de quilombos 

devidamente reconhecidas, distribuídas em todas as regiões do país (BRASIL, 

2018). A Bahia é o Estado que possui o maior número de comunidades quilombolas, 

com 747 (setecentos e quarenta e sete) cadastradas e 619 (seiscentos e dezenove) 
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certificadas, distribuídas em 164 municípios (GOMES; BANDEIRA, 2012; BRASIL, 

2014; 2018). 

Como exemplo do enraizamento quilombola no Estado da Bahia cita-se os 

quilombos situados na cidade de Itacaré, Sul do Estado. Destaca-se que, este 

município possui 07 (sete) comunidades quilombolas certificadas pela Fundação 

Cultural Palmares, quais sejam: Água Vermelha (12/05/2006); Fojo (12/05/2006); 

João Rodrigues (12/05/2006); Porto do Oitizeiro (12/05/2006); Santo Amaro 

(13/12/2006); Serra de Água (06/07/2010); Porto de Trás (27/10/2012), (FERREIRA 

et al., 2010; BRASIL, 2014), conforme figura abaixo.  

 
Figura 1: Mapa das comunidades quilombolas de Itacaré, BA. 

 Fonte: Elaboração própria  

 

 
Comunidades Quilombolas  
Limite Territorial  
Rodovias 
Hidrografia 

 

 

  

 

Escala:  1:500.000 
Fonte: Imagem Google Earth®, 2019, 

Fundação Cultural Palmares. 

Legenda: 
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Embora os quilombos tenham conquistado alguns avanços com o seu 

reconhecimento jurídico e certidões de suas terras, ainda, há a necessidade de 

políticas públicas que visem o fortalecimento econômico, cultural e identitário das 

comunidades, uma vez que carecem de instrumentos básicos como informações 

técnicas, legais e sobre a gestão de negócios, capazes de gerar emprego, renda, 

efetiva preservação dos costumes, proteção do conhecimento e melhoria da 

qualidade de vida (NAZARETH; FERNANDES, 2009; CALHEIROS; STADTLER, 

2010). 

Ademais, o apoio do Estado por meio de políticas públicas de incentivo ao 

cultivo de plantas medicinais, produção de fitoterápicos e de estimulo a transferência 

do conhecimento entre os grupos quilombolas poderia possibilitar que seus produtos 

fossem utilizados como opções terapêuticas no serviço público de saúde, conforme 

previsto pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no 

Sistema Único de Saúde e a Política e Programa Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos / Ministério da Saúde (BRASIL, 2016). 

 

1.2 APOIO GOVERNAMENTAL À FITOTERAPIA 

 

Há pouco apoio governamental ou das instituições de fomento para o 

desenvolvimento da fitoterapia no Brasil. Mesmo tendo um potencial invejável de 

uso, cultivo e conhecimento dessa tecnologia, afere-se que essa área é 

subvalorizada (VIEGAS JÚNIOR et al., 2006).  

A PNPMF por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 

Estratégicos do Ministério da Saúde vem recebendo apoio de projetos da cadeia 

produtiva de plantas medicinais e de fitoterápicos via editais, tendo 49 projetos 

apoiados na importância de R$ 7.208.075,21 no período de 2012 a 2016. Entre os 

anos de 2012 a 2015, foram apoiados 31 projetos de Arranjos Produtivos Locais, 

no montante de R$ 21.086.579,93, mas a Bahia não fora contemplada por nenhum 

desses projetos (BRASIL, 2018a).   

Também ocorreu entre 2012 a 2015 o apoio de 3 projetos de 

desenvolvimento e registro de medicamentos fitoterápicos da Rename na ordem de 

R$ 3.079.628,50; ainda foram finalizadas 34 monografias após consulta pública, 

recepcionando um total de investimentos do montante de R$ 2.010.226,00; além 
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de 59 projetos de Assistência farmacêutica na importância de R$ 11.557.075,21 

(BRASIL, 2018a).  

De acordo com dados ofertados pelo Ministério da Saúde, desde a criação 

do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, ou seja, em dez 

anos, o Governo Federal investiu R$ 85 milhões de reais em algumas ações como 

pesquisas, incorporação de fitoterápicos industrializados e insumos.  

Até 2018 o Ministério da Saúde apoiou 93 projetos relacionados a fitoterapia 

em 11 Estados. Destaca-se que, nesses dez anos, houve a inclusão de 71 

espécies de plantas na Relação Nacional de Interesses ao SUS – Renisus, plantas 

com possível capacidade para gerar produtos de interesse ao Sistema Único de 

Saúde e, dos 878 medicamentos que compõem a Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais – Rename, apenas 12 são fitoterápicos inclusos pelo 

programa (BRASIL, 2018b). 

Por sua vez, a indústria farmacêutica (produtora de medicamentos 

alopáticos) recepciona um alto investimento para sua estrutura e produção se 

comparado com os recursos destinados à PNPMF, além de se beneficiar com 

milhões (99 milhões só em 2012) referentes às renuncias fiscais por investimentos 

em P, D&I das empresas farmacêuticas brasileiras (SILVA, 2015).  

Em 2013 o Inova Saúde realizou três chamadas públicas para seleção de 

projetos, por meio da FINEP, Ministério da Saúde, CNPq e do Departamento do 

Complexo Industrial e Inovação em Saúde (DECIIS/SCTIE), alocando R$ 15 milhões 

para a área de Biofármacos, Farmoquímicos e Medicamentos, somados a mais R$ 

1,1 bilhão aportado exclusivamente pela FINEP por meio de crédito da linha Inova 

Brasil (BNDES, 2013).  

Vale destacar que em 2016 o Instituto Butantã recebeu do Ministério da 

Saúde mais de R$ 1,5 bilhão para a aquisição de vacinas e soros, além de mais 

R$ 36,3 milhões entre os anos de 2008 a 2016 destinados à infraestrutura do 

laboratório. Observa-se que em 2017 a importância de mais R$ 54 milhões foi 

destinada para comprar novos equipamentos e aperfeiçoar a infraestrutura do 

mencionado Instituto para fabricação de biológicos e também o laboratório 

estadual em pesquisas ganhou R$ 100 milhões para produzir a última etapa da 

vacina da dengue. Além disso, o setor privado investiu a ordem de R$ 6,4 bilhões 
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para incentivar produção nacional de medicamentos, insumos e tecnologias em 

saúde (BRASIL, 2017).  

Nesse contexto, pode-se citar como exemplo o Profarma, o qual já 

recebeu a ordem de R$ 1,9 bilhão a 3,5 bilhões em financiamentos para projetos de 

113 operações com destaque para o apoio à inovação (BNDES, 2013). Além do 

mais, em duas edições do Profarma fora investido pelo BNDS mais 526 milhões. O 

programa teve para 2017 a dotação orçamentária de R$ 5 bilhões (SILVA, 2015). 

Antônio et al. (2013) aduzem que há o predomínio de uma visão centrada na 

quimioterapia (princípios ativos únicos), fazendo que o uso das plantas medicinais 

pareça um resquício de tempos subdesenvolvidos. 

 Assim, embora se busque o isolamento de princípios ativos, melhor 

conduzido pelos usos tradicionais das plantas, é evidente o pioneirismo potencial do 

Brasil, sendo fundamental que invista em Políticas Públicas de Saúde que prezem 

pela fitoterapia e difusão do conhecimento do uso das plantas para a população 

brasileira (VILLAS BOAS, GADELHA, 2007; VEIGA JUNIOR, MELLO, 2008).  

 

2. PROBLEMA  

 

Como se dá a Transferência de Tecnologia relacionada ao cultivo e uso 

das plantas medicinais por comunidades quilombolas de Itacaré, BA e como 

fomentar o uso exploratório dessas plantas para a geração de emprego e renda? 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

Essa pesquisa justifica-se pelo interesse em analisar como ocorre a 

transferência do conhecimento tradicional associado pertinente as plantas 

medicinais produzidas/cultivadas nos quilombos, visando incentivá-la para que suas 

técnicas de uso para a cura não se percam, mas que sejam transferidas e que a 

exploração das plantas possa gerar emprego e renda. No Brasil 82% da população 

utilizam-nas para os cuidados básicos de saúde (TEIXEIRA, et al., 2014), sendo 

uma tecnologia em asserção no mercado brasileiro, mas de valoração, 

provavelmente, desconhecida pelas comunidades quilombolas.  

Soma-se a isso o fato dos fitoterápicos serem importantes no processo de 

inovação em saúde, sendo elemento de aspirações empresariais e objeto 
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concorrente do Complexo Produtivo da Saúde. Assim, a PNPMF expõe à carência 

de ação transversal direcionada a ampliação dos meios de produção e de inovação 

local.   

Destaca-se que os quilombolas são possuidores dos conhecimentos 

relacionados as plantas medicinais, seus efeitos de cura e são agricultores das 

mesmas, além de possuírem curandeiros e rezadeiras, considerados especialistas 

nesta ciência (BRASIL, 2008).  

Por fim, o fomento e a preservação do conhecimento das comunidades 

quilombolas da Bahia, em especial as de Itacaré, justifica-se por ser este o Estado 

com o maior número de comunidades quilombolas registrado no Brasil (BRASIL, 

2016) e, também, pela constante evolução da medicina alopática e o avanço 

tecnológico ampliando a fabricação e consumo de medicamentos industrializados 

em detrimento do uso direto dos vegetais (SALES et al., 2009). 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. Geral  

 

Incentivar a Transferência de Tecnologia das plantas medicinais por 

comunidades quilombolas de Itacaré, BA por meio da geração de emprego e renda. 

 

4.2. Específicos 

a) Analisar as Políticas Públicas e os mecanismos jurídicos de estimulo à 

produção, gestão e proteção das substâncias extraídas de plantas medicinais 

cultivadas pelas comunidades quilombolas, destacando-se, caso identificado, 

os quilombos baianos que produzam fitoterápicos e tenha alcançado a sua 

proteção por meio de patentes, cultivares, Indicação Geográfica ou por outro 

meio de proteção. (artigo).  

 

b) Propor uma Política Pública de Saúde local por meio de Projeto de Lei para 

instituir a Política e Programa Municipal de Plantas Medicinais e Fitoterápicos 

no Município de Itacaré, BA, observando-se a transferência de tecnologia, 

cultivo e uso exploratório de plantas medicinais. Produzir subsidiariamente um 

material didático com orientações básicas sobre o assunto e meios de 
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financiamentos que possibilitem, alternativamente, a geração de emprego e 

renda para as comunidades quilombolas. (produto).   

 

5. METODOLOGIA  

5.1. ÁREA DE ESTUDO   

 

O município de Itacaré, localizado no Sul da Bahia, com uma área de 

aproximadamente 726 km², tem suas origens mais remotas em uma aldeia indígena 

que vivia da caça, pesca e agricultura de subsistência. Com a implantação das 

Capitanias Hereditárias, nesta região a colonização portuguesa teve inicio por volta 

de 1530. Com a finalidade de realizar a demarcação das terras, os portugueses 

trouxeram consigo os jesuítas, mas o povoado só se tornou município em 1732, por 

obra da Condessa do Rezende – Dona Maria Athaíde e Castro, donatária da 

Capitania de Ilhéus. Em 26 de janeiro, elevou Itacaré à categoria de município 

(FERREIRA et al, 2010; HERMES, 2017; BRASIL, 2019). 

Nesse processo de evolução salienta-se a importância do Rio de Contas 

para o desenvolvimento do município e formação dos quilombos. O rio era utilizado 

para escoar mercadorias, dentre as quais se incluíam escravos africanos, fazendo 

de Itacaré uma das cidades referência no comércio negreiro na Bahia. Assim, o 

tráfico negreiro, o Rio de Contas e a formação de quilombos se entrelaçam ao longo 

dos séculos, porque muitos navios afundavam ao adentrar no rio para comercializar 

escravos e os sobreviventes fugiam para as matas formando quilombos, mantidos 

pela agricultura de subsistência e utilização da sabedoria de seus ancestrais nos 

processos de cura por meio das plantas. Atualmente há sete quilombos certificados 

pela Fundação Cultural Palmares em Itacaré (BRASIL, 2008; 2014; FERREIRA et al, 

2010).   

 

5.2 MÉTODO  

 

A metodologia da pesquisa foi de natureza empírica, considerando que a 

definição dos dados empíricos depende do referencial teórico, mas agregam impacto 

pertinente ao facilitar a aproximação prática (DEMO, 1994), possuindo caráter 

bibliométrico, documental exploratório com levantamento de dados bibliográfico em 
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diversas bases teórico-bibliográfica com análise qualitativa de textos, revistas, 

artigos, livros diversos, dados e portais de busca na internet.  

A pesquisa exploratória foi desenvolvida com o objetivo de proporcionar 

visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato (GIL, 2008). Para 

Lakatos (2003) o levantamento de dados bibliográfico é indispensável, pois 

representa uma importante fonte de informações capazes de fornecer dados atuais e 

relevantes relacionados com o tema. 

Assim, a prospecção dos artigos fora realizada por meio da base de 

dados do Google Acadêmico, SCIELO e Portal de Periódicos CAPES/MEC, nos 

quais foram identificados artigos que continham os descritores: “fitoterápicos em 

comunidade quilombola; políticas públicas; plantas medicinais; proteção intelectual 

de fitoterápicos; transferência de tecnologia e; agricultura familiar”. 

Não fora estabelecida restrição quanto ao período específico de busca, 

sendo realizada a leitura do título dos artigos publicados a qualquer momento. 

Contudo, foram selecionadas, prioritariamente, as literaturas mais recentes para fins 

de utilização em afirmações de situação temporal ou exposição de dados 

estatísticos, a exemplo da retirada da agricultura familiar da agenda de prioridades 

do governo federal após 2016 e o número de comunidades quilombolas certificadas 

pela Fundação Cultural Palmares, respectivamente.   

Fora elaborada uma tabela com nome das literaturas e textos científicos 

encontrados, visando demonstrar as limitações enfrentadas durante a pesquisa. A 

lista contém 14 obras publicadas entre 2005 a 2017. As obras prospectadas se 

agrupam em três eixos: (1) conhecimento tradicional e plantas medicinais ou 

propriedade intelectual, com 3 obras (2) políticas públicas e comunidades 

quilombolas, composto por 2 obras; (3) Plantas medicinais em quilombos, contendo 

9 obras.  

Destaca-se que os primeiros dados estruturantes desta pesquisa foram 

acessados de junho a dezembro de 2017 para apresentação da disciplina seminário 

do Profnit-UESC. A investigação teve continuidade na mesma temática visando a 

elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso de fevereiro de 2018 a janeiro de 

2019.  

Também fora realizada prospecção tecnológica nos bancos de patentes 

infracitados utilizando-se na pesquisa avançada os seguintes descritores: 



18 

 

 

“fitoterápico”; “fitoterápico AND plantas medicinais” e; “fitoterápico AND quilombo” ou 

“herbal AND medicinal plants” e “herbal AND quilombo”.  

Com os resultados retornados da busca foram desconsiderados os artigos 

duplicados e realizada a leitura dos títulos. Os estudos que apresentavam um ou 

mais dos termos utilizados na busca ou outro equivalente em seu título foram 

selecionados para leitura do resumo. Com a leitura do resumo foram definidos os 

artigos para a inclusão na revisão, sendo estes lidos e analisados na íntegra. 

Foram utilizadas, ainda, algumas legislações pertinentes ao tema sendo 

acessadas por meio dos sítios eletrônicos disponibilizados pelo Planalto Federal e 

ou órgão competente, bem como por meio da análise documental realizada nos 

manuais de direito e Convenções. O arcabouço jurídico fora estudado de forma 

tridimensional, embasando-se o estudo nos pilares (i) analítico dogmático, 

analisando-se os fatores que condicionam a origem do direito, tendo como finalidade 

a busca da definição de seu objeto, em uma perspectiva dedutiva-epistemológica; (ii) 

empírico, por meio de uma investigação dinâmica do aspecto prático da norma; e (iii) 

crítico-normativo.  

Este trabalho culminou em três partes: i) projeto de pesquisa; ii) artigo – 

Ação 1,; iii) 2 produtos: Projeto de Lei e Material Didático componentes da Ação 2. 

Cada qual tem metodologia e resultados próprios apresentados em ações 

específicas referentes aos objetivos específicos delineados.  

 

6. ALCANCES E LIMITAÇÕES 

 

O presente estudo apresentou como limitação a escassez de produção 

científica específica que reportem a uma apreciação analítica sobre a transferência 

de tecnologia, políticas públicas e mecanismos de proteção e produção das plantas 

medicinais e fitoterápicos em comunidades quilombolas como um fator gerador de 

emprego e renda. É possível encontrar uma variedade de obras que aborda a 

temática da transferência de tecnologia; políticas públicas; propriedade intelectual; 

fitoterapia; conhecimento tradicional e; algumas que falam sobre plantas medicinais 

em quilombos, mas um número reduzido de literatura correlaciona esses assuntos. 

A carência de pesquisas na área dificultou comparações de interpretações. 
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Abaixo segue tabela representativa dos eixos temáticos prospectados e 

utilizados na pesquisa. Destaca-se que, as literaturas infracitadas fazem menção a 

temas que mais se aproximam da nossa pesquisa, contemplando 14 obras 

publicadas organizadas cronologicamente entre os anos de 2005 a 2017. As obras 

prospectadas se agrupam em três eixos:  

Eixo 1: Conhecimento tradicional e plantas medicinais ou propriedade 

intelectual, composto por 3 obras;  

Eixo 2: Políticas públicas e comunidades quilombolas, tendo 2 obras;  

Eixo 3: Plantas medicinais em quilombos, contendo 9 obras. 

Tabela 2 – Literaturas correlatas à pesquisa  

EIXO PUBLICAÇÃO ARTIGO AUTOR Tipo de Publicação 

01 2005 
 

Conhecimento 
tradicional, plantas 
medicinais e 
propriedade 
intelectual: biopirataria 
ou bioprospecção? 
REV.BRAS.PL.MED., 
Botucatu, v.7, n.3, 
p.37-44, 2005.  

REZENDE, 
E.A., 
RIBEIRO, 
M.T.F. 

Artigo 

 01 2006 Conhecimento popular 
sobre plantas 
medicinais em 
comunidades rurais de 
mata atlântica – 
Itacaré, BA, Brasil. 
Acta Botanica 
Brasilica, Rio de 
Janeiro, v. 20, n. 4, p. 
751-762, 2006. 

PINTO, E. P. 
P.; 
AMOROSO. 
M. C. M.; 
FURLAN. A. 

Artigo 

02 2007 Políticas Públicas 
culturais nas 
Comunidades 
quilombolas do 
extremo sul da Bahia 
em questão. 
Segmentos, Teixeira 
de Freitas, v. 1, n. 1, p. 
15-27, 2007. 

ABREU, E. L. 
B. 

Artigo 

03 2007 Plantas medicinais em 
um quilombo 
maranhense: uma 
perspectiva 
etnobotânica. Revista 
de Biologia e 
Ciências da Terra, 
João Pessoa, v. 7, n. 
2, 2007. 

MONTELES, 
R.; PINHEIRO, 
C. U. B. 

Artigo 

03 2009 Estudo do uso de 
plantas medicinais 
pela comunidade 

SALES, G. P. 
S.; 
ALBUQUERQ

Artigo 
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quilombola. Senhor do 
Bonfim – Areia-PB. 
Revista de Biologia e 
Ciências da Terra. 
Vol. 1, 2009. 

UE, H. N.; 
CAVALCANTI, 
M. L. F. 

03 2010 O significado cultural 
do uso de plantas da 
Caatinga pelos 
quilombolas do Raso 
da Catarina, 
município de 
Jeremoabo, Bahia, 
Brasil. 61(2): 195-209. 
2010. 
 

ALMEIDA V. 
S., BANDEIRA 
F.P.S.F. 

Artigo 

02 2010 Identidade étnica e 
poder: os quilombos 
nas políticas públicas 
brasileiras. Revista 
Kátal. Florianópolis, 
v.13(1), 2010.  
 

CALHEIROS, 
F. P.; 
STADTLER, 
H. H. C. 

Artigo 

03 2012 Uso de plantas 
medicinais na 
comunidade 
quilombola da Barra II 
– Bahia, Brasil. Bol 
Latinoam Caribe 
Plant Med Aromat 
11(5): 435 – 453. 
Fevereiro de 2012. 

BARBOZA DA 
SILVA, N. C. 
et al. 

Artigo 

03 2012 Uso e diversidade de 
plantas medicinais em 
uma comunidade 
quilombola no Raso da 
Catarina, Bahia. Acta 
Botânica Brasílica 
26(4): 796-809. 2012. 

GOMES, T. B.; 
BANDEIRA, F. 
P. S. F. 

Artigo 

03 2012 Quilombolas e 
recursos florestais 
medicinais no sul da 
Bahia, Brasil. 
Interações, Campo 
Grande, v. 13, n. 2, p. 
151-159, 2012. 

MOTA, R. S.; 
DIAS, H. M. 

Artigo 

03 2012 SILVA, N. C. B. et al., 
Estudo etnobotânico 
em comunidades 
remanescentes de 
quilombo em Rio de 
Contas–Chapada 
Diamantina-Bahia. 
Revista Fitos. Volume 
7 – nº02 – abril/junho 
de 2012. 

SILVA, N. C. 
B. et al. 

Artigo 

03 2015 Etnofarmacologia e 
Fisiologia de Plantas 
Medicinais do 
Quilombo Tiningú, 

SCHULTZ DE 
CARVALHO, 
T. L. G. 

Artigo 
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Santarém, Pará, 
Brasil, 2015. 168p. 
Dissertação de 
Mestrado em Ciências 
Ambientais. Programa 
de Pós-Graduação em 
Recursos Naturais da 
Amazônia. UFOPA, 
Santarém, 2015. 

03 2017 Levantamento de 
plantas medicinais e 
fitoterápicos 
utilizados na 
comunidade 
quilombola Pontinha 
de Paraopeba, Minas 
Gerais, Brasil. 
Faculdade Ciências da 
Vida – FCV. MG, 
fevereiro de 2017. 

MOREIRA, F. 
R.; OLIVEIRA, 
F. Q. 

Artigo 

01 2017 Saberes tradicionais 
e propriedade 
intelectual: utopia ou 
possibilidade proteção 
na perspectiva do 
novo 
constitucionalismo 
Latino-Americano. 
Santa Maria – RS, 
2017. 

RITTER, G. S. Artigo 

Fonte: Autor, 2019 

Como alcance, aspira-se ao final do estudo que seja possível implementar 

uma Política Pública de Saúde no âmbito municipal de Itacaré para auxiliar os 

interessados (membros das comunidades quilombolas) na transferência do 

conhecimento sobre as plantas medicinais, além de incentivar a produção, proteção 

das suas substâncias e utilização, de modo que o saber tradicional relacionado a 

fitoterapia seja valorizado e aproveitado na geração de renda, sendo prescrita nas 

Unidades Básicas de Saúde do município.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa teve por resultado: 60 (depósitos de) patentes de fitoterápicos 

no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, sendo que a classificação de 

maior relevância é a IPC – A61K36; 05 na base de patentes da United States Patent 

and Trademark Office – USPTO, sendo utilizada para o filtro a palavra Phytotherapy 

e; na base de dados do Espacenet Patente - European Patent office foram 
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encontrados 94 resultados para patentes de fitoterápicos utilizando-se o filtro 

pesquisa inteligente e, 57 nomes listados usando o filtro pesquisa avançada. Cabe 

destacar que dentre as patentes prospectadas não há nenhuma que revele ser 

depositada por comunidade quilombola.  

As comunidades tradicionais utilizam as plantas medicinais como meio 

principal para os cuidados básicos de saúde por milênios, tendo sua tecnologia 

transmitida dos mais velhos para os mais jovens por meio da oralidade. Mas a 

cessão da propriedade intelectual, ou seja, transferência da tecnologia, em especial 

nos quilombos de Itacaré, não deve ficar restrita a oralidade, espera-se que se 

estruture por meio de registros formais, pois a ausência de registros pode ocasionar 

a extinção do conhecimento tradicional relacionado a algumas plantas medicinais. 

Além dessa situação, outros grupos, especificamente aqueles que visam fins 

lucrativos podem se apropriar desse conhecimento.  

Faz-se necessária a implementação da Política e Programa Nacional de 

Plantas Medicinais e Fitoterápicos e da Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares conforme previsto em suas diretrizes, visando promover o 

desenvolvimento sustentável das cadeias produtivas de plantas medicinais e 

fitoterápicos e o fortalecimento da indústria farmacêutica nacional neste campo; 

especialmente no que concerne garantir à população brasileira o acesso seguro e o 

uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos de modo que municípios como 

Itacaré possa recepcionar suas intervenções e valorize o conhecimento tradicional. 

A ausência da efetivação dessas políticas contribuem de forma negativa 

para a não preservação do conhecimento tradicional associado relacionado as 

plantas medicinais. Além disso, os quilombos não recebem incentivos ou informação 

e formação voltados a produção e proteção de fitoterápicos, nem muito menos para 

transferência de tecnologias. 

A execução responsável dessas políticas, inclusive, podem minimizar as 

ameaças decorrentes do processo de aculturação e interferência de fatores externos 

à dinâmica social dos quilombos, a exemplo da exposição destes as pressões 

econômicas e sociais das comunidades do seu entorno. Isso pode se dar por meio 

de informações e valorização das comunidades somadas a mecanismos que lhe 

ofertem formação e oportunidades de utilização do conhecimento para a geração de 

emprego e renda nos próprios quilombos.  
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Cabe salientar que os quilombos possuem um enorme potencial para a 

geração de renda empregando-se a mão-de-obra local para explorar 

economicamente o cultivo de ervas medicinais e com a utilização de modelos como 

o da agricultura familiar poderá alcançar o apoio financeiro de programas a exemplo 

do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) ou da 

Assistência Técnica e Extensão Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(ATER/MDA), para desenvolver a produtividade, havendo ainda outras linhas de 

investimento de caráter público e privado.  

Salienta-se que, os estados e municípios exercem um papel fundamental 

na implementação das políticas públicas de saúde relacionadas ao desenvolvimento 

da cadeia produtiva de plantas medicinais, pois além de serem os principais atores 

responsáveis por sua execução, podem obter recursos financeiros da Ação 20K5 da 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde 

(SCTIE/MS) para desenvolver projetos na área de plantas medicinais e fitoterápicos. 

Ademais, é crescente o uso de medicamentos derivados de plantas (25% 

de uso nos Estados Unidos e 82% no Brasil), estimulado pela busca de soluções 

mais saudáveis ou pela dificuldade de acesso a medicamentos sintéticos, 

principalmente nos países em desenvolvimento como Brasil, Cuba, Índia, México e 

Jordânia.  

Considerando-se a biodiversidade brasileira e que nos sete quilombos 

baianos situados em Itacaré há a presença de plantas medicinais, considerando-se, 

ainda, o elevado índice de uso desses vegetais por brasileiros, entende ser 

importante incentivar o uso exploratório comercial via transferência de tecnologia 

nas comunidades quilombolas deste município, por meio de uma política pública de 

saúde local baseada na Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, com 

suporte de material didático informativo, fomentando, assim, a geração de emprego 

e renda.  

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

REFERÊNCIAS  

 

ALBUQUERQUE, U. P. et al. (EDS.). Methods and Techniques in Ethnobiology 
and Ethnoecology. New York, NY: Springer New York, 2014. 
 

ALMEIDA, M. Z. Plantas medicinais. 2. ed. Salvador: EDUFBA, 2003. 150 p. 

 

ALMEIDA V. S., BANDEIRA F.P.S.F. O significado cultural do uso de plantas da 
Caatinga pelos quilombolas do Raso da Catarina, município de Jeremoabo, Bahia, 
Brasil. Rodriguésia, 61(2): 195-209. 2010. 

 

AMOROZO, M. C. M. A abordagem etnobotânica na pesquisa de plantas medicinais. 
In: DI STASI, L. C. (Org.). Plantas medicinais: arte e ciência - um guia de estudo 

interdisciplinar. São Paulo: EDUSP, 1996. p. 47-68. 
 

ANDRADE, A.E.B. Identidade étnica, comunidades quilombolas e territorialidade: 
impasses para a regularização fundiária. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, 
Teresina, ano 21, n. 4822, 13 set. 2016. Disponível em: 
<https://jus.com.br/artigos/51997>. Acesso em: 2 nov. 2017. 
 

ANTÔNIO, G. D.; TESSER, C. D.; MORETTI-PIRES, R.O. Contribuições das 
plantas medicinais para o cuidado e a promoção da saúde na atenção primária. 
Interface. Botucatu – SP, 2013. 
 
BARBOZA DA SILVA, N. C. et al. Uso de plantas medicinais na comunidade 
quilombola da Barra II - Bahia, Brasil Boletín Latinoamericano y del Caribe de 
Plantas Medicinales y Aromáticas, vol. 11, núm. 5, septiembre, 2012, pp. 435-453 

Universidad de Santiago de Chile. Santiago, Chile. Disponível em: 
https://www.redalyc.org/html/856/85624131006/. Acesso em: 09 de fev. 2019. 

 

BEDE, L. C. Biodiversidade e desenvolvimento na Bahia. PDF. 2012. Disponível 
em:<https://www.researchgate.net/publication/262824439_Biodiversidade_e_desenv
olvimento_na_Bahia. > Acesso em: Jul 25 2018. 
 

BRASIL, Constituição Federal, 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br>.Acesso em: 25 de set. de 2017. 
 

______. Fundação Cultural Palmares, 1988. Disponível em: 

<https://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2017/01/fundacao-palmares-certifica-
29-comunidades-quilombolas> Acesso em: 25 de set. 2017.  
 



25 

 

 

______. Ministério da Saúde. Saúde no Brasil: Contribuições para a Agenda de 

Prioridades de Pesquisa: Brasília, 2004. 
 

______. Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007. Institui a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. 
 

______. Ministério da Cultura. Fundação Cultural Palmares. Instituto Floresta Viva. 

Relatório Final: diagnóstico participativo e fortalecimento comunitário de 
comunidades quilombolas em Itacaré, Sul da Bahia. Itacaré – BA, 2008. 

 

______. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos 
Estratégicos. Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos / 
Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, 
Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. – Brasília : 
Ministério da Saúde, 2009.  

 

______. Secretaria Nacional de Promoção de Políticas da Igualdade Racial. 
Disponível em: <https://www.brasil.gov.br/economia-e-
emprego/2014/11/comunidades-quilombolas-recebem-incentivo-para-crescer> 
Acesso em: 08 de jul de 2018. 

 

______. Fundação Cultural Palmares, 1988. Disponível em: 
<https://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2017/01/fundacao-palmares-certifica-
29-comunidades-quilombolas> Acesso em: 25 de set. de 2017. 
 

______. Fundação Cultural Palmares, 1988. Disponível em: 

http://www.palmares.gov.br/ Acesso em: 22 de julho de 2018. 
 

______. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 2015. Disponível 

em: <http://www.incra.gov.br/quilombola> Acesso em 27 de maio de 2018. 
 
______. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica. Política e Programa 
Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Ministério da Saúde, Secretaria 
de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Assistência 
Farmacêutica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 190 p. 
 

______. Ministério da Saúde. Saúde garante R$ 54 milhões ao Butantan para 

produção de biológicos. Brasília, 2017 
http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/27588-saude-e-butantan-

http://www.palmares.gov.br/
http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/27588-saude-e-butantan-assinam-convenio-de-r-54-milhoes-para-producao-de-biologicos


26 

 

 

assinam-convenio-de-r-54-milhoes-para-producao-de-biologicos Acesso em: 20 de 
jan. 2019.  
 

______. Ministério da Saúde.  Congresso celebra 10 anos do programa de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos do SUS. Brasília, 2018a. Disponível em: 
http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/44715-congresso-celebra-10-
anos-do-programa-de-plantas-medicinais-e-fitoterapicos-do-sus. Acesso em: 20 de 
jan. 2019 
 

______. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos 
Estratégicos.       Relação Nacional de Medicamentos Essenciais: RENAME 
2018 [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Insumos Estratégicos, Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos 
Estratégicos. – Brasília: Ministério da Saúde, 2018b.  218 p. Disponível em: 
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/dezembro/07/Rename-2018-
Novembro.pdf . Acesso em: 28 de jan. 2019. 

 

_____. IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades e Estados. 
Disponível em: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ba/itacare.html Acesso 
em: 25 de janeiro de 2019. 
 

BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO - Programa BNDES de Apoio ao 
Desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde – BNDES Profarma. 2013. 
Disponível em: 
<https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/201304
11_profarma>. Acesso em: 20 jan. 2019 

 

BUENO, A. R. et al. Medicinal Plants used by the Kaiowá and Guarani ingigenous 
populations in the Caarapó Reserve, Mato Grosso do Sul, Brazil. Acta Botanica 
Brasilica, Rio de Janeiro, v. 19, n. 1, p. 39-44, 2005. 

 

CALDARI, A.C. F. Propriedade intelectual e fitoterápicos: o conflito das normas 

na efetivação dos direitos sociais da propriedade e da saúde. Dissertação 
(mestrado). Universidade Metodista de Piracicaba, Direito, Piracicaba, 2016. 

 

CALHEIROS, F. P. e STADTLER, H. H. C. Identidade étnica e poder: os quilombos 
nas políticas públicas brasileiras. Revista Kátal. Florianópolis, v.13(1), 2010.  

 

CANOTILHO, J.J.G. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Rio de 
Janeiro: Almedina, 2003. 

 

http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/27588-saude-e-butantan-assinam-convenio-de-r-54-milhoes-para-producao-de-biologicos
http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/44715-congresso-celebra-10-anos-do-programa-de-plantas-medicinais-e-fitoterapicos-do-sus
http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/44715-congresso-celebra-10-anos-do-programa-de-plantas-medicinais-e-fitoterapicos-do-sus
https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ba/itacare.html


27 

 

 

COTTON, C. M. Etnobotany: principles and aplications. New York: J. Wiley, p. 320, 
1996. 
 

DEMO, P. Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2000. 

 

DISTASI, L. C. Plantas medicinais: arte e ciência. Um guia de estudo 
Interdisciplinar. São Paulo: UNESP, p. 31, 1996. 

 

FERREIRA, L. R., FIAMENGUE, E. C., PEREIRA, C. J. A. Contribuições do 
geoprocessamento no contexto das Comunidades rurais: o caso das 

comunidades quilombolas de Itacaré/BA, 2010. pdf. Disponível em: < 
http://www.uniara.com.br/legado/nupedor/nupedor_2010/00%20textos/sessao_7B/07
B-07.pdf> Acesso em: 07 de junho de 2018. 
 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. - São Paulo: Atlas, 2008. 

Disponível em< 
https://drive.google.com/file/d/1fQhWl6UDFx7MfxoaxN7ck0FQOsm6WZUm/view> 
Acesso em: 20 de dez. 2018.  
 

GILBERT, B. Biodiversity: economic evaluation. In: SEIDL, P. (Ed.). The use of 
biodiversity for sustainable development: investigation of bioactive products 
and their comercial applications, Proceedings of a Workshop. Manaus: 
Academia Brasileira de Ciências & MCT, 1994. 
 

GOMES, T. B.; BANDEIRA, F. P. S. F. Uso e diversidade de plantas medicinais em 
uma comunidade quilombola no Raso da Catarina, Bahia. Acta Botânica Brasílica 
26(4): 796-809. 2012.  

 

GOTTLIEB, O. Biodiversity as base for angiosperma prospection. In: SEIDL, P. (Ed.). 
The use of biodiversity for sustainable development: investigation of bioactive 
products and their commercial applications, Proceedings of a Workshop. Manaus: 
Academia Brasileira de Ciências & MCT, 1994. 

 

JORGE, S. S. A.; MORAIS, R. G. Etnobotânica de plantas medicinais. In: COELHO, 
M. F. B. et al. (Org.). Diversos olhares em etnobiologia, etnoecologia e plantas 
medicinais. Anais do Seminário de Etnobiologia, Etnoecologia, Cuiabá: Unicem, 
p. 89-98, 2003. 

 

LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 5. ed. - São Paulo: 
Atlas 2003. Disponível em: < 
file:///C:/Users/USER/Desktop/Concurso/Mestrado%20PROFNIT/Orientação%20-

https://drive.google.com/file/d/1fQhWl6UDFx7MfxoaxN7ck0FQOsm6WZUm/view


28 

 

 

%20Kalid/Qualificação/Metodologia%20da%20pesquisa.pdf> Acesso em: 20 dez. 
2018. 
 

MITTERMEIER, R.A.; ROBLES-GIL, P.; MITTERMEIER, C. 1997. Megadiversity. 
Earth’s Biological  Wealthiest Nations. Mexico City: CEMEX/Agrupación Sierra 
Madre. 

 

MOREIRA, F. R.; OLIVEIRA, F. Q. Levantamento de plantas medicinais e 
fitoterápicos utilizados na comunidade quilombola Pontinha de Paraopeba, 
Minas Gerais, Brasil. Faculdade Ciências da Vida – FCV. MG, fevereiro de 2017. 
Disponível em: 
http://jornal.faculdadecienciasdavida.com.br/index.php/RBCV/article/view/356/244. 
Acesso em 31 de jan. 2019.  

 

MONTELES, R.; PINHEIRO, C. U. B. Plantas medicinais em um quilombo 
maranhense: uma perspectiva etnobotânica. Revista de Biologia e Ciências da 
Terra, João Pessoa, v. 7, n. 2, 2007. 

 

MOTA, R. S.; DIAS, H. M. Quilombolas e recursos florestais medicinais no sul da 
Bahia, Brasil. Interações, Campo Grande, v. 13, n. 2, p. 151-159, 2012. 

 

NASCIMENTO, G. C. C. Mestre dos mares: o saber do território, o território do saber 
na pesca artesanal. In: CANANÉA, F. A. Sentidos de leitura: sociedade e 
educação. João Pessoa: Imprell, 2013, p. 57-68.  

 

NAZARETH, H. D. G. & FERNANDES, R. L. S. 2009. A questão fundiária na 
comunidade quilombola remanescente: um estudo das relações educativas no 
Quilombo de Santana. Revista África e Africanidades, Ano 2, n. 6 

 

ORGANIZAÇÃO Pan Americana de Saúde/Organização Mundial de Saúde 
(OPAS/OMS). Conferência Internacional Sobre Cuidados Primários de Saúde. 
Alma-Ata, URSS, 6-12 de setembro de 1978. Brasília, 2015. Disponível em: 
https://www.opas.org.br/declaracao-de-alma-ata/ Acesso em: 20 de dez de 2018.  
 

PHILLIPS, O.; GENTRY, A. H. The useful plants of Tambopata, Peru: II. Additional 
hypothesis testing in quantitative ethnobotany. Economic Botany, v. 47, n. 1, p. 33–
43, 1993. 

 

PICOLOTTO, E. L. As mãos que alimentam a nação: agricultura familiar, 
sindicalismo e política. Tese (Doutorado), CPDA/UFRJ, Rio de Janeiro, 2011. 

 



29 

 

 

PINTO, E. P. P.; AMOROSO. M. C. M.; FURLAN. A. Conhecimento popular sobre 
plantas medicinais em comunidades rurais de mata atlântica – Itacaré, BA, Brasil. 
Acta Botanica Brasilica, Rio de Janeiro, v. 20, n. 4, p. 751-762, 2006. 

 

PORTUGAL, A. D. O Desafio da Agricultura Familiar. in: Embrapa, artigos, 7 de 
dezembro de 2004. Disponível em: https://pt.scribd.com/document/212646507/O-
Desafio-Da-Agricultura-Familiar-Embrapa. Acesso em 21 de dez. 2018.  
 

ROSA, C. et al.; Representações e intenção de uso da fitoterapia na atenção básica 
à saúde Ciência & Saúde Coletiva, vol. 16, núm. 1, enero, 2011, pp. 311-318 
Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva Rio de Janeiro, 

Brasil. Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63015361029. Acesso 
em: 20 de dez de 2018.   

 

RIBEIRO, L.M.P. Aspectos etnobotânicos numa área rural - São José da 
Cristina-MG. Dissertação de mestrado. Universidade Federal do Rio de 

Janeiro/Museu Nacional, Rio de Janeiro. 1996. 129p. 
 

RODRIGUES, V. E. G., CARVALHO, D. A. Levantamento Etnobotânico de plantas 
medicinais no domínio do cerrado na região Alto Rio Grande – Minas Gerais. 
Ciências Agrotecnicas, Lavras, v. 25, n. 1, p. 102-123, 2001. 

 

RODRIGUES, E.; CARLINI, E. A. Possíveis efeitos sobre o sistema nervoso 
central de plantas utilizadas por duas Culturas brasileiras (quilombolas e índios). 

Arquivos Brasileiros de Fitomedicina Cientifica, São Paulo, v. 11, n. 3, p. 147-154, 
2003. 

 

SALES, G. P. S.; ALBUQUERQUE, H. N.; CAVALCANTI, M. L. F. Estudo do uso de 
plantas medicinais pela comunidade quilombola Senhor do Bonfim – Areia-PB. 
Revista de Biologia e Ciências da Terra. Vol. 1, 2009. 

 

SARLET. I.W.  Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011. 
 

SCHMITT, A., TURATTI, M.C.M., CARVALHO, M.C.P. A atualização do conceito de 
quilombo: identidade e território nas definições teóricas. Ambiente & Sociedade - 
Ano V - No 10 - 1o Semestre de 2002. 

 

SHARROCK, S., OLDFIELD, S.; WILSON, O. (2014). Plant Conservation Report 
2014: A review of progress in implementation of theG lobal Strategy for Plant 
Conservation 2011-2020. Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 



30 

 

 

Montréal, Canada and Botanic Gardens Conservation International, Richmond, UK. 
Technical Series No. 81, 56 pages. Disponível em: 
https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-81-en.pdf. Acesso em: 20 de mar. de 
2018. 
 

SILVA, L. P. A. Financiamento público ao sistema setorial de inovação 
farmacêutico brasileiro. Dissertação apresentada ao curso de Mestrado 
Profissional em Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual da Universidade 
Federal de Minas Gerais – UFMG. Belo Horizonte, MG. 2015. Disponível em: 
https://media.wix.com/ugd/bc2416_7910ddd6e6c842829d23b781ae36a043.pdf. 
Acesso em 22 jan.2019.  
 

SILVA, N. C. B. et al., Estudo etnobotânico em comunidades remanescentes de 
quilombo em Rio de Contas–Chapada Diamantina-Bahia. Revista Fitos. Volume 7 – 
nº02 – abril/junho de 2012. Disponível em: 
https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/19197/2/2.pdf. Acesso em: 09 de fev. 
2019. 

 

SOLDATI, G. T. et al. Does environmental instability favor the production and 
horizontal transmission of knowledge regarding medicinal plants? A study in 
Southeast Brazil. PLoSONE, v. 10, n. 5, p. 1–16, 2015. 
 

TEIXEIRA, A. H. et al., Conhecimento popular sobre o uso de plantas medicinais no 
município de Sobral, Ceará, Brasil. Sanare, Sobral, V.13, n.1, p. 23-28, jan./jun. – 
2014. Disponível em: 
https://sanare.emnuvens.com.br/sanare/article/viewFile/429/284. Acesso em: 23 de 
jan 2019.  

 

TYLER, V. E. The new honest herbal: a sensible guide to the, use of herbs and 
related remedies. 3 ed. Binghamton: Pharmaceutical Products Press, 1993. 

 

VALLE, I. C. Comunidades tradicionais e áreas protegidas: relações de 
Governança e etnoconservação. Ilhéus: UESC, 2016. 125f. : il. Orientador : 
Alexandre Schiavetti. Tese (Doutorado). Universidade Estadual de Santa Cruz. 
Programa de Pós–Graduação em Ecologia da Biodiversidade 

 

VEIGA JUNIOR, V.F; MELLO, J.C. As monografias sobre plantas medicinais. Rev. 
Bras. Farmacogn., v.18, n.3, p.464-71, 2008. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1590/S0102-695X2008000300022>. Acesso em: 20 jan. 2018. 
 



31 

 

 

VIEGAS JUNIOR, C.; BOLZANI, V.S.; BARREIRO, E.J. Os produtos naturais e a 
química moderna. Quim. Nova, v.29, n.2, p.326-37, 2006. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422006000200025>. Acesso em: 20 jan. 2018. 

 

VILLAS BOAS, G. K.; GADELHA, C.A.G. Oportunidades na indústria de 
medicamentos e a lógica do desenvolvimento local baseado nos biomas 
brasileiros: bases para a discussão de uma política nacional. Cad. Saude Publica, 
v.23, n.6, p.1463-71, 2007. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-
311X2007000600021>. Acesso em: 20 jan. 2018. 
 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Regulatory Situation of Herbal Medicines. 
The Worldwide Review. Washington: WHO, 2002. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

APÊNDICE A - Tabela exemplificativa de plantas medicinais 

 

Segue abaixo tabela de algumas plantas medicinais encontradas e/ou 

cultivadas nas comunidades quilombolas de Itacaré-BA, classificadas de acordo com 

sua Etnoespécie, Nome Científico, Família e Parte(s) Utilizada(s) e Uso 

Tradicional (para combater as doenças correlacionadas), conforme fonte 

infracitada.  

A classificação das Partes Interessadas segue a seguinte nomenclatura: 

Fo: Folha; Fl: Flor; Fr: Fruto; Se: Semente; Csc: Casca; Rz: Raiz; Tl: Talo; Tv: Todo 

vegetal. 

 

Tabela 1 – Plantas Medicinais  
 

Etnoespécie Nome científico  Família Partes Uso Tradicional 

Água-de-
alevante 

Mentha piperita var 
citrata (Ehrh.) Briq. 

Lamiaceae Fo, Fl Sinusite, hipertensão 
arterial, dor de cabeça 
e pós-parto. 

Alecrim Rosmarinus 
officinalis 

Lamiaceae Fo Histeria, inapetência, 
nervosismo, tosses, 
indigestão, bronquites 
e asma. 

Alfavaca-fina Ocimum 
ampechianum Mill. 

Lamiaceae Fo Gripe, resfriados, 
afonias, febrífugo, 
expectorante e etc. 

Alfavaca-grossa Plectranthus  
mboinicus 

Lamiaceae Fo Gripe, resfriados, 
afonias, febrífugo. 

Algodão Gossypium L. Malvaceae Fo, Fr, 
Se, 
Csc 

Disenteria, 
hemorragias ou 
inflamação uterinas, 
distúrbios da 
menopausa, 
impotência sexual e 
etc.  

Alumã  Gymnanthemum 
amygdalinum (Delile) 
Sch.Bip. ex Walp 

Asteraceae Fo Problemas 
estomacais e 
intestinais.  

Amezcla Protium aracouchini 
(Aubl.) Marchand 

Burseraceae Csc Ulceras e feridas, 
problemas 
pulmonares e tosses. 

Anador Pfaffia paniculata 
(Mart.) Kuntze 

Amaranthaceae Fo Bronquites, aftas, 
azia, dermatites, 
gripe, febre e tosse, 
dores musculares e 
outras dores em geral, 
insônia, náuseas, 
reumatismo. 

Aroeira Schinus 
terebinthifolius Raddi 

Anacardiaceae Csc, 
Fo, Tl 

Problemas nas vias 
respiratórias e 
urinários, cervicite 
reumatismo, e 
cervicovaginite. 



33 

 

 

Babosa  Aloe vera (L.) Burm. 
F.  

Liliaceae Tv Problemas de pele, 
reduz a celulite, prisão 
de ventre ou 
constipações 
intestinais, combate 
as caspas e 
problemas bucais e 
etc. 

Barbatimão Stryphnodendron 
Mart. 

Fabaceae Csc, 
Tv 

Diarreia, disenteria, 
leucorreia, escorbuto, 
hemorroidas.   

Boldo Plectranthus 
neochilus Schltr 

Lamiaceae Fo Dores de cabeça, mal-
estar, problemas 
estomacais, digestivos 
e hipotensão arterial.  

Bredo  Amaranthus L.  Amaranthaceae  Fo Diurético, anti-
inflamatório, emoliente 
e galactagogo. 

Buranhém Pradosia lactescens 
(Vell.) Radlk. 

Sapotaceae csc, Tv Úlceras da pele, 
erisipelas e oftalmias 
pulverulentas, 
diarreias, leucorréia, 
hemoptises, catarros, 
blenorragias, asma, 
hemorroidas, 
escrófulas. 

Cajá Spondias dulcis 
Parkinson  

Anacardiaceae  Csc Inflamação, diarreia  
hemorroida, 
antiblenorrágico, 
antileucorreico, 
antimicrobiano, 
antiviral, diurético, 
estomáquico, 
febrífugo e cardíaco. 

Cajueiro Anacardium 
occidentale L.  

Anacardiaceae  Fr, 
Csc 

Aftas, irritações da 
garganta, 
antimicrobiano e 
antitumoral.  

Canela Ocotea Aubl.  Lauraceae Fo, 
Csc, 
Tv 

Inflamações e 
infecções, acelera o 
metabolismo, tem 
função analgésica e 
diurética. 

Capeba Piper umbellatum L. Piperaceae Fo Males do fígado, baço 
e rins, úlceras, 
esfriados, bronquites, 
sífilis, leucorreia. 

Capim-estrela Rhynchospora 
speciosa (Kunth) 
Boeckeler 

Cyperaceae Tv Febre e dores de 
cabeça ou 
musculares.   

Capim-santo Cymbopogon citratus 
DC. Stapf 

Poaceae Fo Febres intermitentes, 
dores musculares, 
diarreias, artrite, é 
calmante, 
antiespasmódico nas 
cólicas, 
anticonvulsivante.  

Carqueja Borreria verticillata L. 
G.Mey. 

Rubiaceae Fo , Tl, 
Rz 

Diabetes, regime de 
emagrecimento, 
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problemas no fígado, 
cálculos biliares, 
doenças do couro 
cabeludo.   

Carrapicho-de-
agulha/Picão 

Bidens L. Asteraceae Tv Ingurgitamento das 
glândulas mamárias, 
icterícia, hepatite e 
doenças do fígado, 
abcessos, furúnculos, 
hemorroidas. 

Cedro Cedrela fissilis Vell. Meliaceae Tv Diarreia, disenteria, 
doença venérea, 
espasmo, febre, 
ferida, infecção em 
machucado, orquite, 
úlcera e vermes. 

Coarana Tetrorchidium 
rubrivenium Poepp. 

Euphorbiaceae Fo Hemorroida. 

Coco Cocos nucifera L.  Arecaceae Tv Epilepsia, 
osteoporose, estresse 
sobre o pâncreas e 
sistemas enzimáticos, 
controla a diabetes, a 
acidez e queimadura 
cardíaca, colesterol no 
sangue. 

Coentro-largo Eryngium foetidum L.  Apiaceae Fo Impede o acúmulo de 
gordura, diabetes, 
pressão arterial, 
problemas do sistema 
digestivo, colesterol, 
doenças cardíacas. 

Copaíba Copaifera lucens 
Dwyer 

Fabaceae Sv, Tv Catarros brônquicos e 
crônicos, é 
cicatrizante, 
problemas de pele, 
como eczema, 
psoríase e dermatite; 
esteriliza e 
desinfecciona tecidos 
lesionados, tosses; 
estimula a função dos 
rins; hipertensão 
arterial, estresse e 
acalma a mente; 
diminui dores 
causadas por doenças 
reumáticas. 

Confrei  Symphytum officinale 
L.  

Boraginaceae Fo Consolidação de 
fraturas ósseas, dores 
lombares, úlceras, 
câncer, frieiras, 
hepatites, erisipela, 
hipertensão arterial, 
azia, doenças do 
fígado, estômago e da 
pele.  

Cordão-de-São-
João 

Pyrostegia venusta 
(Ker Gawl.) Miers 

Bignoniaceae Tv Reumatismos, 
bronquites, doenças 
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dos rins, dor em volta 
umbigo, vitiligo, 
toxoplasmose.  

Cravo Syzygium 
aromaticum Merr. & 
L.M. Perry 

Myrtaceae Se Acne, rugas, dores de 
cabeça, cólicas 
menstruais, febre 
candidíaseoral, dores 
de dente e 
inflamações de 
garganta, infecções, 
queimaduras e 
feridas, tosses, 
problemas de 
indigestão e prisão de 
ventre.  
 

Dipirona Hebanthe eriantha 
(Poir.) Pedersen 

Amaranthaceae Fo Dores e febre 

Elixir-
paregorico/ 
Manjericão  

Ocimum carnosum 
(Spreng.) Link & Otto 
ex Benth. 

Lamiaceae Fo Resfriados, tosses, 
estresse, problemas 
de estômago, visão, 
pele, mal hálito, 
doenças periodontais,  
pedras nos rins, 
bronquite. 

Erva-cidreira Lippia alba (Mill.) 
N.E.Br. ex P. Wilson 

Verbenaceae Fo Disenteria, 
sanguinolentas, 
halitose, febres e 
resfriados. 

Erva-doce/ 
Estévia 

Foeniculum vulgare 
Mill. 

Apiaceae Fo Obesidade, 
hipertensão, azia, 
diabetes, baixar os 
níveis de ácido úrico.   

Folha da costa / 
Folha da fortuna 

Kalanchoe pinnata 
(Lam.) Pers. 

Crassulaceae Fo Cefalalgias, 
dismenorreia, 
queimaduras e lesões 
na pele, gastrite, 
dores musculares, 
febre e etc. 

Hortelã Mentha L. Lamiaceae Fo Gripe, infecções, dor 
no estômago, cólica 
menstrual, dor e 
tosse.  

Jabuticabeira Myrciaria trunciflora 
O.Berg 

Myrtaceae Fr, 
Csc 

Asma, resfriado, 
diarreia, disenteria, 
amigdalite crônica.  

Jamelão/ 
Jambolão 

Syzygium cumini L. 
Skeels 

Myrtaceae Fr, Fo, 
Csc, 
Se 

Diabetes, prisão de 
ventre, gases, dores 
no estômago.  

Jatobá Hymenaea 
oblongifolia Huber 

Fabaceae Fr, 
csc, 
Tv 

Asma, úlcera, gripe, 
tosse, diarreia, 
anemia, bronquite, 
enfisema pulmonar.  

Laranjeira/ 
Laranja 

Citrus sinensis L. 
Osbeck 

Rutaceae Fr, Fo Infecções na pele, 
pneumonia, diarreia, 
problemas cardíacos, 
respiratório. 

Limoeiro/ Limão Citrus L. Rutaceae Fo, Fr Afecções das vias 
respiratórias, 
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distúrbios intestinais, 
gripe, rouquidão, 
bronquite. 

Mal-me-quer/ 
Calêndula 

Calendula officinalis 
L. 

Asteraceae Fl Úlceras, veias 
varicosas nas feridas 
dos diabéticos, lesões 
cutâneas inflamadas e 
conjuntivite.   

Mangueira Mangifera indica L. Anacardiaceae Fr, Fo, 
Csc 

Peitoral, febre, 
bronquites, laringite, 
catarro crônico e 
coqueluche.  

Maracujá Passiflora sp. Passifloraceae Fr Hipertensão arterial, 
problemas de visão, 
cardiovascular e do 
sistema nervoso. 

Mastruz Dysphania 
ambrosioides (L.) 
Mosyakin & 
Clemants 

Amaranthaceae Fo Anemia, conjuntivite, 
obesidade, ansiedade 
e estresse, problemas 
digestivos, é 
cicatrizante e etc. 

Mentrasto/ Cipó-
de-São João 

Ageratum conyzoides 
L. 

Asteraceae Fo Reumatismos, dor em 
volta do umbigo, 
bronquite, doenças 
dos rins.  

Novalgina/ 
Macelão 

Alternanthera 
brasiliana L. Kuntze 

Amaranthaceae Fo Quedas de cabelos, 
fissuras anais e 
hemorroidas, anti-
inflamatório, 
cicatrizante..  

Noz-moscada Cryptocarya 
moschata Nees & 
Mart. 

Lauraceae Se Alivia dores, aumenta 
a circulação 
sanguínea, 
promovendo a 
concentração, 
combatendo a 
depressão e 
problemas 
respiratórios, diarreia, 
constipação intestinal, 
flatulência, indigestão 
e etc.  

Palma Monstera adansonii 
Schott 

Aracea Fo Câncer, trombose, 
colesterol LDL, artrite, 
aterosclerose e 
envelhecimento.  

Pau-d'arco Tabebuia L. Bignoniaceae Csc Fraqueza e a anemia, 
leucemia, câncer, 
infecção por HIV, 
amigdalite, infecção 
urinária, mioma, 
quisto nos ovários, 
bronquite, candidíase, 
infecção na próstata, 
é cicatrizante. 

Pequi Caryocar edule 
Casar. 

Caryocaraceae Fr, Tv, 
Se 

Asmas, coqueluche, 
bronquites e 
resfriados. 

Pitangueira/ Eugenia uniflora L. Myrtaceae Fo, Fr Reumatismo, diarreia, 
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Pitanga febre e etc. 
Poaia-do-campo Asemeia + Polygala 

(var.) (c.f.) 
Polygalaceae Rz É expectorante, 

diaforético e emético. 
Poejo Mentha pulegium L. Lamiaceae Fo, Tv Gripe, resfriados, 

tosses e bronquites.  
Quebra-pedra Phyllanthus L. Phyllanthaceae Fo, 

Rz, Tv 
Problemas hepáticos 
e renais e etc. 

Quitoco Pluchea sagittalis 
(Lam.) Cabrera 

Asteraceae Tv Flatulências, 
bronquites e 
reumatismos, 
abcessos, 
inflamações e etc.  

Qui-yoyo Ocimum gratissimum 
L. 

Lamiaceae Fo Gripe, resfriados, 
febres.   

Rosa-branca Rosa alba L. Rosaceae Fl Doenças de pele e do 
útero, é adstringente e 
anti-inflamatória.   

Sabugueiro Sambucus australis 
Cham. & Schltdl 

Caprifoliaceae Fo, Fl Febres, intoxicação do 
fígado.  

Salsa Petroselinum crispum 
(Mill.) Nym. 

Apiaceae Rz, Tv Inflamações uterinas, 
regulador das 
menstruações. 

Sapucaia Lecythis pisonis 
Cambess.  

Lecythidaceae Tv Lepra e dermatoses.  

Sucupira  Sclerolobium 
densiflorum 

Fabaceae Tv Dores de garganta, 
bronquites, asmas e 
reumatismo, diabetes. 

Tangerina/ 
Mixirica  

Citrus reticulata 
Blanco  

Rutaceae Csc, 
Fo 
Fr 

Gripe, febre, 
cicatrizante, curando 
até inflamções do 
reto.  

Tanchagem  Plantago lanceolata 
L.  

Plantaginaceae  Tv Dores de garganta, 
inflamações uterinas e 
doenças de pele. 

Urtiga  Urtica dioica L.  Urticaceae Tv Moléstia cutâneas 
como a psoríase, 
urticária, etc. 

Vassourinha-
doce 

Scoparia dulcis Plantaginaceae Tv Asma, bronquite, 
gripe, catarros, 
afecções cutâneas, 
cólicas, tosse, 
hemorroidas, 
problemas de pele: 
coceira e alergias, 
problemas 
gastrointestinais, 
corrimento vaginal, 
infecções urinárias, 
vaginite, malária, 
dores de ouvido, 
varizes e pernas 
inchadas. 

Fontes principais: GRANDI, 2014; VALLE, 2016.  

Cabe destacar que a tabela é de caráter exemplificativo, uma vez que a 

pesquisa não tem o viés etnobotânico, nem a pretensão e autorização de catalogar 

todo o acervo de plantas medicinais existente nos quilombos de Itacaré, BA. Assim, 
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busca-se por meio desta tabela apresentar a relação das plantas citadas com cada 

sintoma, ou grupos de sintomas que podem ser tratados por elas.  Observa-se que a 

maioria dessas ervas são utilizadas para combater a febre, gripe, tosse, resfriado, 

disenteria, hipertensão, diabetes, reumatismo, infecções, dores de cabeça e 

musculares, problemas digestivos e respiratórios. Ressalta-se também que aspectos 

relevantes não são alvo desta pesquisa como as doses (quantidade e frequência), 

questões relativas a idade do indivíduo, bem como, como superar sintomas atuais 

com os já existentes e efeitos colaterais.  
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AÇÃO 1: ARTIGO 

 

Figura 1: Comprovante de submissão do artigo que segue abaixo. 

 

Fonte: print screen de página da revista Organizações e Sociedade 
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PROTEÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE 

ITACARÉ – BA 
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Luciana Nalim Silva Menuchi3 
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RESUMO 

 
A política nacional e os instrumentos de estímulo à proteção do conhecimento 
tradicional das comunidades é recente e estende-se, por consequência, à produção 
de grupos específicos, como os Quilombolas. Nesse sentido, objetivou-se examinar 
as políticas públicas e os mecanismos jurídicos protetivos aos fitoterápicos e às 
plantas medicinais cultivadas por comunidades quilombolas, destacando-se as de 
Itacaré-Bahia. Para consecução dos objetivos propostos, utilizou-se como 
plataforma metodológica: a pesquisa documental exploratória, com levantamento de 
dados bibliográfico em diversas bases teórico-bibliográfica e análise qualitativa de 
textos. As discussões desenvolvidas permitiram considerar: a) a insuficiência de 
políticas públicas de incentivo ao uso exploratório de plantas medicinais pelas 
comunidades quilombolas; b) carência de incentivos direcionados à transferência do 
conhecimento tradicional; c) escassez de investimentos financeiros governamentais 
na produção e proteção de fitoterápicos; d) e a ineficácia da implantação da Política 
Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos pelos entes federados, e por tanto a 
necessidade de reestruturar seus mecanismos de efetivação.  
 
 
Palavras Chaves: Biodiversidade. Conhecimento Tradicional. Medicamentos. 
Transferência de Tecnologia. Quilombos. 
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PUBLIC POLICIES AND INTELLECTUAL PROPERTY: CULTIVATION AND 
PROTECTION OF MEDICINAL PLANTS IN ITACARÉ COMMUNITY 

QUILOMBOLAS – BA 
 
 

ABSTRACT 
 

 

The national policy and the instruments to stimulate the protection of the traditional 
knowledge of the communities is recent and, consequently, extends to the production 
of specific groups, such as Quilombolas. In this sense, the objective was to examine 
the public policies and legal mechanisms protecting the phytotherapeutics and 
medicinal plants cultivated by quilombola communities, especially those of Itacaré-
Bahia. To achieve the proposed objectives, we used as a methodological platform: 
exploratory documentary research, with bibliographical data collection in several 
theoretical-bibliographic bases and qualitative analysis of texts. The discussions 
allowed to consider: a) the insufficiency of public policies to encourage the 
exploratory use of medicinal plants by quilombola communities; b) lack of incentives 
directed at the transfer of traditional knowledge; c) shortage of government financial 
investments in the production and protection of herbal medicines; d) and the 
ineffectiveness of the implantation of the National Policy of Medicinal and 
Phytotherapeutic Plants by the federated entities, and therefore the need to 
restructure its effective mechanisms. 
 
 
Keywords: Traditional knowledge. Biodiversity. Medicines. Intellectual Protection. 
Quilombos. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em função da forte influência do meio natural, as comunidades quilombolas, 

reconhecidas como comunidades tradicionais por meio do Decreto nº 6.040/2007, 

apresentam modos de vida e cultura diferenciados, os quais propiciam o cultivo do 

saber e as novas explorações no campo das plantas medicinais e a produção de 

fitoterápicos; assim, os costumes quilombolas são vinculados aos ciclos da natureza 

e suas percepções estão embasadas em experiências empíricas na aplicação dos 

valores, símbolos, crenças e mitos (MONTELES E PINHEIRO, 2007). 

As comunidades tradicionais detêm uma maior bagagem sobre métodos 

naturais de cura para as doenças e ressaltou a importância em fomentar a 

preservação do conhecimento e o estímulo à produção e proteção dos 

medicamentos fitoterápicos e plantas medicinais conhecidas e preservadas por 

essas comunidades (AMOROZO, 1996; PINTO ET AL., 2006; MOTA; DIAS, 2012) 

O fomento e preservação do conhecimento das comunidades quilombolas, 

em particular daquelas localizadas no Estado da Bahia, justifica-se por ser este o 

Estado com o maior número de comunidades quilombolas registrado no Brasil 

(BRASIL, 2014) e, também, por possuir a maior diversidade biológica do país 

(BEDE, 2012) sendo possuidora de uma vasta quantidade de ervas e tecnologias 

tradicionais utilizadas há séculos pelos povos tradicionais (ALMEIDA, 2003). 

 Segundo Oliveira et al. (2011), as plantas medicinais promovem a saúde 

com uma tecnologia antiga, porém oferta uma série de benefícios à toda sociedade, 

haja vista as propriedades das plantas são utilizadas para conseguir os mesmos 

resultados que os remédios alopáticos, só que de forma natural, com solução mais 

barata. Assim, usadas adequadamente auxiliam no bem-estar, sem causar graves 

efeitos colaterais (OLIVEIRA et al., 2011), além de possibilitar ao indivíduo relativa 

autonomia em relação ao cuidado com a sua saúde.  (TYLER, 1993). 

Na Declaração de Alma-Ata de 1978, a Organização Mundial da Saúde 

relata que aproximadamente 80% da população mundial dependem de remédios 

tradicionais, destes, 85% faz uso direto de substâncias extraídas diretamente de 

plantas para suprir necessidades de assistência médica básica, preconiza um 

regresso aos cuidados primários de saúde e orienta aos países membros que 

promovam esses cuidados, o qual inclui o uso da fitoterapia como forma de 
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tratamento eficaz e auxiliar em países em desenvolvimento (WORLD, 2002; BUENO 

et al., 2005; OPAS; OMS, 2015).  

De acordo com informações do Ministério da Saúde, o Brasil é o país que 

detém a maior parcela da biodiversidade mundial, pode-se calcular de 15% a 20% 

de toda a biota terrestre em seu território, com destaque para as plantas superiores, 

nas quais detém aproximadamente 24% da biodiversidade e entre os elementos que 

lhe compõem, são as plantas a matéria-prima para a fabricação de fitoterápicos e 

outros medicamentos, além de serem utilizadas em práticas populares e tradicionais, 

como remédios caseiros e comunitários (BRASIL, 2016ª; TTERMEIER; TERMEIER, 

1997).  

Nesse contexto, o Direito de Propriedade Intelectual se apresenta como um 

instrumento importante à proteção e regulamentação da exploração do 

conhecimento tradicional (REZENDE; RIBEIRO, 2005), sobretudo no que concerne 

a extração de plantas medicinais e fitoterápicas em comunidades quilombolas 

baianas. Ressalta-se que esse tipo de conhecimento faz parte do conjunto das 

práticas vivas e com constantes inovações que capacitam os indivíduos e 

comunidades a utilizarem o ambiente de forma mais sustentável (CALDARI, 2015). 

A valorização do conhecimento dessas comunidades em relação às plantas 

medicinais é matéria tutelada pelo conjunto legislativo denominado Marco Legal da 

Biodiversidade, o qual outorga proteção ao conhecimento tradicional e impõe aos 

usuários que não se enquadrem como membros da comunidade, a obrigatoriedade 

de obtenção do consentimento prévio e a partilha dos benefícios auferidos 

(MENUCHI; SEGUNDO, 2018). 

Objetiva-se por meio desse trabalho examinar as Políticas Públicas e os 

mecanismos jurídicos protetivos aos fitoterápicos e as substancias extraídas de 

plantas medicinais produzidos pelas comunidades quilombolas, destacando-se, caso 

identificado, as comunidades quilombolas baianas, em especial as do município de 

Itacaré, que produzam fitoterápicos e tenha alcançado a sua proteção através de 

patentes, cultivares, Indicação Geográfica ou por outro meio de proteção, de modo 

que possa responder as seguintes perguntas: Quais são as políticas públicas de 

fomento ao uso exploratório de plantas medicinais, produção e proteção de 

fitoterápicos? Há na Bahia alguma comunidade quilombola que produza fitoterápicos 

e tenha alcançado a sua proteção?  
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METODOLOGIA 

 

A metodologia da pesquisa foi de natureza empírica, considerando que a 

definição dos dados empíricos depende do referencial teórico, mas agregam impacto 

pertinente ao facilitar a aproximação prática (DEMO, 1994), possuindo caráter 

bibliométrico, documental exploratório com levantamento de dados bibliográfico em 

diversas bases teórico-bibliográfica com análise qualitativa de textos, revistas, 

artigos, livros diversos, dados e portais de busca na internet.  

A pesquisa exploratória foi desenvolvida com o objetivo de proporcionar 

visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato (GIL, 2008) e o 

levantamento de dados bibliográfico é indispensável, pois representa uma 

importante fonte de informações capazes de fornecer dados atuais e relevantes 

relacionados com o tema (LAKATOS, 2003)  

Inicialmente, os artigos foram prospectados por meio da base de dados 

do Google Acadêmico, SCIELO e Portal de Periódicos CAPES/MEC, nos quais 

foram identificados artigos que continham os descritores: “fitoterápicos em 

comunidade quilombola; políticas públicas; plantas medicinais; proteção intelectual 

de fitoterápicos e transferência de tecnologia; políticas públicas plantas medicinais e 

quilombolas. 

Os dados estruturantes deste trabalho foram acessados e tratados entre 

os meses de outubro de 2017 a outubro de 2018, havendo atualização de dados até 

janeiro de 2019.  

Fora realizada a prospecção tecnológica nos bancos de patentes 

infracitados utilizando-se na pesquisa avançada os seguintes descritores: 

“fitoterápico”; “fitoterápico AND plantas medicinais” e; “fitoterápico AND quilombo” ou 

“herbal AND medicinal plants” e “herbal AND quilombo”.  

Foram utilizadas, ainda, algumas legislações pertinentes ao tema sendo 

acessadas por meio dos sítios eletrônicos disponibilizados pelo Planalto Federal e 

ou órgão competente, bem como por meio da análise documental realizada nos 

manuais de direito e Convenções. O arcabouço jurídico fora estudado de forma 

tridimensional, embasando-se o estudo nos pilares (i) analítico dogmático, 

analisando-se os fatores que condicionam a origem do direito, tendo como finalidade 

a busca da definição de seu objeto, em uma perspectiva dedutiva-epistemológica; (ii) 
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empírico, por meio de uma investigação dinâmica do aspecto prático da norma; e (iii) 

crítico-normativo.  

Com os resultados retornados da busca foram desconsiderados os artigos 

duplicados e realizada a leitura dos títulos. Os estudos que apresentavam um ou 

mais dos termos utilizados na busca ou outro equivalente em seu título foram 

selecionados para leitura do resumo. Com a leitura do resumo foram definidos os 

artigos para a inclusão na revisão, sendo estes lidos e analisados na íntegra. 

Destaca-se que todo o conteúdo utilizado fora devidamente referenciado. 

Este artigo é parte integrante da Ação 1 do Trabalho de Conclusão de 

Curso do Mestrado do Programa de Pós-Graduação Profissional em Propriedade 

Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação – PROFNIT/UESC, como 

requisito parcial para a obtenção do grau Mestre.  

 

QUILOMBOS 

 

Compreende-se que os negros escravizados na África trouxeram o vocábulo 

“quilombo” para as Américas, onde assumiu novos sentidos em diferentes épocas e 

nas diversas regiões (LOPES et al., 1987; LEITE 1999). No Brasil, o termo foi 

originalmente utilizado para designar um espaço e um movimento de resistência ao 

sistema escravocrata, composto predominantemente por pessoas negras que 

fugiram e formaram núcleos paralelos de poder, produção e organização social, 

agregando indígenas e brancos desertores (SCHMITT et al., 2002; CALHEIRO e 

STADTLER, 2010). 

Os quilombos hoje constituem um modo de vida, uma compreensão de 

mundo, sendo um modelo de sociedade distinto do modelo capitalista instituído pela 

modernidade e expõe outras definições gestadas por parte da sociedade brasileira, 

na busca, sobretudo de reconhecimento e conquista de direitos (SOUZA, 2011). 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 reconheceu pela primeira vez em 

âmbito constitucional, após um século de abolição formal da escravidão, o termo 

quilombo para representar toda uma comunidade com identidade, regras e costumes 

próprios (BRASIL, 1988).  

A Carta Magna prevê a proteção e o reconhecimento do direito de 

propriedade das comunidades quilombolas como um direito fundamental 

(CANOTILHO, 2003; SARLET, 2011) notadamente no artigo nº 68 do Ato das 
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Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT e, ainda, em seus artigos 215 e 

216 a proteção as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras 

e o tombamento dos documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas 

dos antigos quilombos (BRASIL, 1988; SCHMITT et al., 2002; ANDRADE, 2016).   

Neste cenário, fora promulgado pelo Governo Lula o Decreto nº 4.887, de 20 

de novembro de 2003, tutelando os direitos de identificação, reconhecimento, 

delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das 

comunidades quilombolas (SOUZA, 2011).    

Desde então os quilombos passaram a conquistar lentamente suas certidões 

de reconhecimento atribuídas pela Fundação Cultural Palmares, de modo que de 

2003 a 2018 das 3 051 (três mil e cinquenta e uma) Comunidades Remanescentes 

dos Quilombos - CRQs cadastradas na Fundação 2 890 (duas mil, oitocentos e 

noventa) foram certificadas (NAZARETH E FERNANDES, 2009; BRASIL, 2018).  

A Bahia é o Estado que possui o maior número de comunidades 

quilombolas. Dados da Fundação Cultural Palmares indicam 747 (setecentos e 

quarenta e sete) cadastradas e 619 (seiscentos e dezenove) certificadas, desse total 

7 (sete) estão localizados em Itacaré (GOMES; BANDEIRA, 2012; BRASIL, 2014; 

2018).  

Também está na Bahia a maior população negra do Brasil (70%) e foi quem 

impulsionou com maior força a resistência contra a escravidão e luta pela liberdade, 

através das insurreições urbanas como a de Búzios e Malês, fomentando o 

surgimento de diversos quilombos (BRASIL, 2017; HERMES, 2017).  

Como exemplo do enraizamento quilombola no Estado da Bahia cita-se os 

quilombos situados na cidade de Itacaré, Sul do Estado com área territorial de 726 

km² e aproximadamente 28.000 habitantes.. Este município possui 7 (sete) 

comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Cultural Palmares, quais 

sejam: Água Vermelha (12/05/2006); Fojo (12/05/2006); João Rodrigues 

(12/05/2006); Porto do Oitizeiro (12/05/2006); Santo Amaro (13/12/2006); Serra de 

Água (06/07/2010); Porto de Trás (27/10/2012) (FERREIRA et al, 2010; BRASIL, 

2014.; 2019).  

Suas comunidades são possuidoras dos conhecimentos sobre plantas 

medicinais, têm curandeiros, rezadeiras e se organizam em associações com 
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cadeiras no Conselho dos Quilombos de Itacaré (BRASIL, 2008; 2017; 

NASCIMENTO, 2018).   

 

PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS 

 

A planta medicinal é a espécie vegetal, cultivada ou não, empregada com 

propósitos terapêuticos (FARNSWORTH, 1985; OLIVEIRA et al., 2011; BRASIL, 

2017), por serem comprovadamente capazes de curar doenças ou aliviar sintomas, 

somando extensa tradição de uso como medicamento em uma comunidade, sendo 

utilizadas normalmente na forma de chás, infusões, macerados, sucos, entre outras 

formas (MUKHERJEE et al., 2009; BRASIL, 2017).  

Só no Brasil utiliza-se pelo menos trezentas plantas medicinais, as quais são 

consumidas in natura ou em distintas maneiras de elaboração (FRANCISCHI et al., 

2005; GRANDI, 2014), sendo as comunidades tradicionais, inclusive as quilombolas, 

os principais agentes detentores do conhecimento da arte de curar com as plantas. 

Contudo faltam informações técnicas, legais e sobre a gestão de negócios, capazes 

de gerar emprego, renda, efetiva preservação dos costumes, transferência do 

conhecimento e melhoria da qualidade de vida (SALES, et.al., 2009).  

Além das plantas medicinais, destaca-se a importância dos fitoterápicos no 

combate as mais diversas enfermidades (FIGUEREDO, 2011). 

Os medicamentos fitoterápicos são aqueles obtidos exclusivamente de 

matérias-primas ativas de vegetais, extraídos da planta medicinal na forma de 

extrato, tintura, óleo, cera, suco etc., passando por um processo de industrialização 

ou manipulação. Esses medicamentos devem ser produzidos em laboratório 

autorizado e obter registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 

precedente a sua comercialização e podem ser adquiridos em farmácias de 

manipulação do SUS, Farmácias Vivas ou farmácias de manipulação conveniadas 

(BRASIL, 2017; 2018).  

Não se considera medicamento fitoterápico o que em sua composição 

contém substâncias ativas isoladas, naturais ou sintéticas, nem as associadas a 

extratos vegetais, como os chás, partes ou pó de plantas medicinais, homeopatia, 

florais, medicamentos manipulados, e própolis (BRASIL, 2017). 
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Os medicamentos fitoterápicos são definidos pelo Ministério da Saúde, 

através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, na RDC 14/2010 da 

seguinte forma:  

“São considerados medicamentos fitoterápicos os obtidos com 
emprego exclusivo de matérias-primas ativas vegetais, cuja eficácia e 
segurança são validadas por meio de levantamentos 
etnofarmacológicos, de utilização, documentações tecnocientíficas ou 
evidências clínicas. Os medicamentos fitoterápicos são 
caracterizados pelo conhecimento da eficácia e dos riscos de seu 
uso, assim como pela reprodutibilidade e constância de sua 
qualidade” (BRASIL, 2010). 

 

Nesse contexto, a distinção das plantas medicinais para os fitoterápicos 

reside na elaboração da planta para uma formulação específica e na ausência de 

processo de industrialização, controle, padrão de qualidade e reprodutibilidade 

(VEIGA JÚNIOR; PINTO, 2005).  

É crescente o uso de medicamentos derivados de plantas, estimulado pela 

busca de soluções mais saudáveis ou pela dificuldade de acesso a medicamentos 

sintéticos, principalmente nos países menos desenvolvidos (BRASIL, 2004; VEIGA 

JÚNIOR, 2008). 

Vários autores defendem que os medicamentos fitoterápicos levam 

vantagens em relação aos medicamentos alopáticos e suas patentes tecnológicas, 

pois seu custo é indiscutivelmente mais baixo (DE SMET e D’ARCY, 1996; 

BARROS, 2007).  

Ademais, os fitoterápicos são produzidos com o mesmo rigor que aqueles 

que os medicamentos alopáticos e podem contribuir para melhorar as principais 

funções fisiológicas no organismo, restituindo as capacidades perdidas e promover 

bem-estar. (VEIGA JÚNIOR; PINTO, 2005; OLIVEIRA et al., 2006; SENDEROVITZ, 

2009).  

Mas, de modo geral os investimentos para a PNPMF é extremamente menor 

que os direcionados para a indústria farmacêutica produzir medicamentos 

alopáticos, tornando perceptível a subvalorização da fitoterapia, carecendo de mais 

apoio governamental e das instituições de fomento, sobretudo voltado aos povos 

tradicionais para que exerçam o uso exploratório das plantas medicinais na geração 

de emprego e renda local (SILVA, 2015).  

Observa-se que os recursos alocados pelo governo federal para o Programa 

Nacional de Plantas Medicinal e Fitoterápico, em dez anos, de 2008 a 2018, 
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totalizaram a importância de R$ 85 milhões de reais, enquanto só o Instituto 

Butantan em um único ano (2016) recebeu do Ministério da Saúde mais de R$ 1,5 

bilhão de reais para a aquisição de vacinas e soros, somados a R$ 6,4 bilhões de 

reais da iniciativa privada para incentivar a produção nacional de medicamentos, 

além disso, dos 878 medicamentos que compõem a Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais – Rename, apenas 12 são fitoterápicos inclusos pelo 

programa, tornando patente a escassez de recursos financeiros governamentais 

para a fitoterapia (BRASIL, 2017; 2018). 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

 

De acordo com Bucci (2006), políticas públicas são conceituadas como 

programas de ação governamental com finalidade de coordenar os meios à 

disposição do Estado e as atividades privadas, para a concretização de objetivos 

socialmente relevantes e politicamente determinados, ou seja, são metas coletivas 

conscientes. 

Tentativas para a efetivação de políticas públicas que fomentassem o uso e 

comercialização de plantas medicinais e fitoterápicas foram feitas no Brasil, a saber: 

(i) Decreto de nº 5.813, de 22 de junho de 2006, aprovando a Política Nacional de 

Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF) (BRASIL, 2006); (ii) no ano de 2007 o 

Ministério da Saúde publicou o Programa Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos, que foi atualizado em 2016 (BRASIL, 2016).  

A PNPMF entre outras diretrizes prevê o fomento da pesquisa, do 

desenvolvimento tecnológico e da inovação em toda a cadeia produtiva de plantas 

medicinais e medicamentos fitoterápicos, tendo por objetivo garantir à população 

brasileira o acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, 

promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia 

produtiva e da indústria nacional (BRASIL, 2016). 

Nesse cenário, vale destacar uma das diretrizes da Política Nacional de 

Práticas Integrativas e Complementares em Saúde que visa o provimento do acesso 

a medicamentos homeopáticos e fitoterápicos na perspectiva da ampliação da 

produção pública, assegurando as especificidades da assistência farmacêutica 

nestes âmbitos na regulamentação sanitária, podendo ser aplicada de forma 

complementar à PNPMF (BRASIL, 2019). 
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Destarte, o desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos mostra-se como 

um nicho forte de mercado a nível nacional e internacional (DE SMET, 1995), 

concebendo para o Complexo Industrial da Saúde do Brasil a oportunidade de 

viabilização do fortalecimento da capacidade tecnológica industrial desta classe de 

medicamentos (MACEDO; GEMAL, 2009). 

Nesse contexto, haveria benefício para a saúde e economia brasileira se 

fossem implantadas plataformas tecnológicas para o desenvolvimento do cultivo de 

plantas medicinais e produção de medicamentos fitoterápicos com a utilização 

racional dos recursos naturais oriundos da flora brasileira, também iria assegurar 

vantagem competitiva para o país (VILLAS BÔAS E GADELHA, 2007; BRASIL, 

2016).  

Além disso, o amplo patrimônio genético e diversidade cultural do Brasil lhe 

oportunizam estabelecer um modelo de desenvolvimento próprio e soberano na área 

de saúde por meio da fitoterapia que prime pelo uso sustentável dos componentes 

da biodiversidade, respeitando os princípios éticos e compromissos internacionais 

assumidos na Convenção sobre Diversidade Biológica – CDB, e assim, promover a 

geração de riquezas com a necessária inclusão social (GILBERT, 1994; BRASIL, 

2016). 

Ademais, as ações decorrentes destas políticas são indispensáveis para 

garantir o estimulo às pesquisas, produção e proteção dos fitoterápicos, 

assegurando à população a melhoria do acesso aos medicamentos, à inclusão 

social e regional, ao progresso do desenvolvimento industrial e tecnológico, o 

estimulo a formação de redes que promovam o uso sustentável da biodiversidade 

brasileira, da valorização, valoração, preservação e transferência do conhecimento 

tradicional associado das comunidades tradicionais, sobretudo as quilombolas 

(BRASIL, 2006; BRAHIM et al., 2010). Contudo essa política pública não é efetiva, 

na medida em que não muda a realidade social-econômica dos quilombolas, pois 

falta executar essa política. 

 

PROTEÇÃO INTELECTUAL: O MARCO LEGAL DA BIODIVERSIDADE 

 

No ano de 2015, o Governo Federal publicou a Lei nº 13.123, a qual foi 

posteriormente regulamentada pelo Decreto nº 8.772/2016 (BRASIL, 2015; 2016b), 
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visando, dentre outros, a proteção ao conhecimento tradicional das comunidades 

quando esses estiverem relacionados ao patrimônio genético nacional. Esse 

conjunto legislativo, conhecido como Marco Legal da Biodiversidade, revogou a 

Medida Provisória nº 2.186-16/2001, que versava sobre a proteção do conhecimento 

tradicional associado, ampliando o campo de proteção e apresentando novos 

regramentos para o uso do conhecimento das comunidades tradicionais.  

O Marco Legal da Biodiversidade (MLB) resguardou às comunidades 

tradicionais quilombolas - aquelas culturalmente diferenciadas, detentoras de forma 

própria de organização social e que utilizam os conhecimentos ancestrais 

transmitidos pela tradição, para o uso dos recursos naturais como fonte de 

reprodução cultural, religiosa, social e econômica - o direito de proteger sua 

sabedoria do uso indevido por terceiros (BRASIL, 2015).  

Em razão dessa proteção legal, as comunidades quilombolas, enquadradas 

nas definições legais, poderão utilizar seus conhecimentos tradicionais para o 

desenvolvimento e comercialização direta de seus produtos ou terão seus direitos 

econômicos e culturais garantidos pela repartição obrigatória dos benefícios 

auferidos por terceiros que, obtendo a cessão consensual e formal do conhecimento, 

explorem economicamente o saber tradicional sobre o uso da diversidade biológica, 

desenvolvendo a partir destes, um produto acabado ou um material reprodutivo 

(BRASIL, 2015; 2016b). 

A fim de garantir a efetiva proteção, o MLB qualificou o uso do conhecimento 

tradicional por terceiro sem a obtenção do consentimento formal do provedor, como 

grave infração administrativa, passível de multas que poderão alcançar o valor de 

10 milhões de reais por produto acabado ou por material reprodutivo, sem prejuízo 

das demais sanções legais aplicáveis ao caso concreto (BRASIL, 2016b). 

Pode-se compreender pelo estudo do MLB que este pretende estimular o 

uso econômico do saber pelas comunidades tradicionais ou por terceiros que lhe 

garantam a partilha econômica e o reconhecimento do saber. Com o MLB os 

quilombolas conquistaram o direito de participar da tomada de decisões sobre 

assuntos relacionados à conservação e ao uso sustentável de seus conhecimentos 

tradicionais, através da inovação dos instrumentos legais que protejam a sua 

propriedade intelectual, cultural e o direito à preservação de sistemas e práticas de 

acordo com seus costumes (BRASIL, 2016b; RITTER, 2017). 
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PROPRIEDADE INTELECTUAL: MECANISMO DE PROTEÇÃO 

 

Conforme a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), a 

propriedade intelectual corresponde à soma dos direitos relativos às obras literárias, 

artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos 

artistas instrumentistas, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às 

invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, 

aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, 

bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a 

concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos 

domínios industrial, científico, literário e artístico (BARBOSA, 2010). 

Seguindo esse viés, Barbosa (2010) e Bergel (2014), advogam que a noção 

de propriedade intelectual se apresenta como um capítulo do Direito, 

internacionalizado, abrangendo o campo da Propriedade Industrial, os direitos 

autorais e outros direitos sobre bens imateriais dos mais variados gêneros. 

A propriedade intelectual deve reportar-se a uma nova classe de bens 

jurídicos, os bens socioambientais, derivados dos conhecimentos tradicionais. Esses 

bens são pertencentes a um grupo de pessoas, cuja titularidade é difusa, tendo em 

vista que pertence a ninguém, conquanto qualquer pessoa possa requerer sua 

defesa, beneficiando a todos; contudo essa postura não é atualmente reconhecida 

(SOUZA FILHO, 2002). 

Cabe destacar a importância de desenvolver produtos da biodiversidade 

nativa, a exemplo dos fitoterápicos, aplicando-se mecanismos de proteção, uma vez 

que agrega valores aos recursos naturais, gerando amplos benefícios para toda a 

sociedade.  

O Brasil prevê formas distintas de proteção concernentes aos registros sobre 

o domínio intelectual dos fitoterápicos. A legislação pertinente ao registro da 

propriedade intelectual estabelece três mecanismos protetivos, quais sejam: o 

sistema de patentes; a proteção por cultivares e a indicação geográfica (TRENTINI, 

2011).  

Há vedação expressa do registro sobre plantas em si, bem como dos 

produtos extraídos das mesmas, tais como compostos e extratos, por não serem 

considerados invenção nem modelo de utilidade, notadamente no Art. 10, inciso IX, 

do Código de Propriedade Intelectual (Lei nº 9.279/96). Assim, prevê que “não é 
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patenteável o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos 

encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou 

germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais”, 

porém podem ser patenteados os processos de obtenção dos mesmos, assim como 

as composições contendo extratos ou moléculas isoladas dos fitoterápicos (BRASIL, 

1996).  

As cultivares são conceituadas como a variedade de qualquer gênero ou 

espécie de plantas, distinguível de outras variedades conhecidas por margem 

mínima de descritores, por sua denominação própria, homogeneidade, estabilidade 

e novidade, mantendo estas características por gerações sucessivas (MACHADO, 

2013; CALDARI, 2015). Elas são regulamentadas pela Lei nº 9.456/97 (Lei de 

Proteção de Cultivares) como bem móvel e, estabelece suas condições de 

exploração e proteção, assegurando a seu titular o direito à reprodução comercial no 

território brasileiro, ficando vedados a terceiros, durante o prazo de proteção, a 

exploração com fins comerciais. Ademais, o direito de proteção da cultivar recairá 

sobre o material de reprodução ou de multiplicação vegetativa da planta inteira 

(BRASIL, 1997).  

Outro mecanismo utilizado para a proteção e fomento de produções locais 

são as Indicações Geográficas – IGs. As IGs são ferramentas coletivas de 

valorização de produtos tradicionais vinculados a determinados territórios; possuem 

duas funções fundamentais: agregar valor ao produto e proteger a região produtora 

(GIESBRECHT; Et. al., 2011).  

A Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279 de 1996) considera como 

Indicação Geográfica a Denominação de Origem e a Indicação de Procedência, 

atribuindo ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI a competência 

para instituir as condições de registro das IGs no Brasil. A Denominação de Origem 

refere-se ao nome do local, designador de produtos ou serviços, cujas 

características podem ser atribuídas a sua origem geográfica. No caso da Indicação 

de Procedência o fator determinante é o nome do local que se tornou conhecido por 

produzir e/ou extrair determinado produto ou pela prestação de serviço (TRENTINI, 

2011). Desse modo é possível garantir a proteção do nome geográfico ao evitar a 

utilização indevida de uma IG.  
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No tocante aos fitoterápicos vale destacar que o Registro de Indicação 

Geográfica não o protege, nem mesmo a planta per si ou a cultivar, mas pode ser 

utilizado alternativamente para a valorização da matéria prima vegetal que forma as 

composições dos fitoterápicos e seus derivados. Destaca-se, ainda, que a IG é 

pouco conhecida especialmente na área de fitoterápicos e plantas medicinais, 

fazendo-se necessário que pesquisadores do setor e produtores/agricultores se 

despertem para o valor agregado que esse ativo intangível pode oferecer 

(OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2011). 

Oliveira e Oliveira (2011) afirmam que o sistema de proteção por meio de 

cultivar para os fitoterápicos é pouco usado, tendo em vista os fatores negativos que 

incidem sobre sua realização sendo eles: a dificuldade em efetivar um provável 

melhoramento nas plantas medicinais; a incerteza dos resultados somados a 

insuficiência ou ausência de descritores; além do alto custo para quem os produza 

para referência e; a carência de investimentos para melhorar a eficiência dos 

descritores. Sendo assim, o sistema mais utilizado no Brasil é o Sistema de 

Patentes, que protege a formulação do fitoterápico ou o processo da obtenção. As 

três formas de proteção – patente, cultivar e identificação geográfica – podem se 

complementar, garantindo maior segurança aos fitoterápicos. 

 

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DAS PLANTAS MEDICINAIS NOS 
QUILOMBOS DE ITACARÉ  

 

As comunidades tradicionais têm preservado e cultivado historicamente 

grande parte da diversidade genética das plantas, tanto as que possuem 

propriedades de cura, quanto às de variedades selvagens e espécies com interesse 

econômico. (SHARROCK et. al, 2014).  

Considerando-se que os povos tradicionais, em especial os quilombolas, são 

possuidores da ciência sobre suas utilidades (origem do padrão), maiores serão as 

possibilidades de persistirem seus tipos de uso e manejo através da transmissão 

horizontal de conhecimentos (manutenção do padrão) (PHILLIPS; GENTRY, 1993; 

SOLDATI et al., 2015; VALLE, 2016). 

Desta forma, é possível acessar informações sobre os padrões de utilização 

local e fazer prognósticos para conservação, pela identificação das espécies-alvo 

para conservação ambiental e reprodução cultural das comunidades tradicionais, por 
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meio da transferência do conhecimento dos ancestrais para os mais jovens 

(ALBUQUERQUE et al., 2014) 

A ausência de interesse na transferência do conhecimento sobre as plantas 

medicinais nos quilombos, tanto por parte dos mais antigos, mas de forma 

contundente por parte dos jovens que influenciados pelos meios modernos de 

comunicação sofrem os processos de aculturação, não buscam aprender as 

técnicas do cultivo e uso das plantas com seus ancestrais (raizeiros e benzedeiras), 

põe em risco a difusão do saber o qual pode se perder temporalmente (BRASIL, 

2008; VEIGA JUNIOR; MELLO, 2008; SILVA, et al., 2012; SCHULTZ DE 

CARVALHO, 2015). Nesse sentido, Calábria et al. (2008) defendem que conhecer 

como as pessoas utilizam os recursos naturais torna-se de grande valor na 

construção do conhecimento científico.   

Conforme reportado por Valle, 2016 nos quilombos do município de Itacaré 

pode-se identificar a presença de plantas medicinais, em alguns deles, a exemplo do 

Porto de Trás, são utilizadas exclusivamente para o consumo, em outros como é o 

caso do Fojo, além de consumi-las, algumas mulheres quilombolas realizam um 

pequeno cultivo e extração para comercialização em feiras livres.  

Valle (2016) referencia algumas plantas medicinais identificadas nesses 

quilombos de acordo com a sua espécie e nome científico da seguinte forma: água-

de-alevante (Mentha piperita var citrata); aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi); 

amezcla (Protium heptaphyllum); anador (Justiça pectoralis); boldo (Plectranthus 

neochilus Schltr); capim-santo (Cymbopogon citratus); Capim-estrela Rhynchospora 

speciosa (Kunth) Boeckeler; cravo (Syzygium aromaticum); erva-cidreira (Lippia alba 

(Mill.) N.E.Br.); erva-doce (Foeniculum vulgare Mill.); hortelã (Mentha); laranja (Citrus 

sinensis L. Osbeck); manjericão (Ocimum minimum); noz-moscada (Cryptocarya 

moschata Nees & Mart.); salsa (Petroselinum crispum (Mill.) Nym.), dentre outras.  

Estas espécies são de uso cotidiano dos quilombolas no combate a vários 

tipos de doenças, sendo encontradas nas fazendas, nas áreas de remanescentes 

florestais mais acessíveis ou em hortas nos próprios quintais das residências, onde 

são cultivadas as espécies utilizadas pelas famílias com mais frequência (VALLE, 

2016). A parte mais utilizada das plantas medicinais é a folha (ALBUQUERQUE et 

al., 2014), mas de algumas também são utilizadas: a flor como é o caso da água-de-

alevante; o fruto a exemplo da laranja; a semente no caso da noz-moscada; a casca 
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e/ou talo a exemplo da aroeira; raiz como a carqueja; ou o todo vegetal como é caso 

do capim-estrela (ALMEIDA; BANDEIRA, 2010). 

Os resultados sugerem uma perspectiva para a conservação do 

conhecimento tradicional sobre a disponibilidade e uso das plantas medicinais nas 

comunidades quilombolas, considerando que as interferências do ser humano na 

estrutura e evolução de certas espécies vegetais impulsionam a conservação de 

recursos naturais, mas a ausência da transferência desse conhecimento leva à 

perda da cultura tradicional e com ela a perda em bens e serviços ambientais 

(CREPALDI; PEIXOTO, 2009).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Foram encontrados: 60 (depósitos de) patentes de fitoterápicos no Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial – INPI, sendo que a classificação de maior 

relevância é a IPC – A61K36; 05 na base de patentes da United States Patent and 

Trademark Office – USPTO, sendo utilizada o descritor Phytotherapy e; na base de 

dados do Espacenet Patente - European Patent office foram encontrados 94 

resultados para patentes de fitoterápicos utilizando-se o filtro pesquisa inteligente e, 

57 nomes listados usando o filtro pesquisa avançada. Cabe destacar que dentre as 

patentes prospectadas não há nenhuma que revele ser depositada por comunidade 

quilombola. 

A Política e Programa Nacional de Plantas Medicinais e a Política Nacional 

de Práticas Integrativas e Complementares são instrumentos que visam o fomento 

da produção de plantas medicinais e fitoterápicos e consequentemente sua 

proteção. A PNPMF, por ser a política pública específica da área analisada, pode ser 

considerada a mais importante destas. Porém, não tem cumprido com sua 

finalidade, haja vista a escassez de recursos financeiros destinados à área. Como 

consequência da ausência de interesse governamental não há desenvolvimento da 

cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos, pesa-se a isso a insuficiência 

de recursos direcionados ao fomento da pesquisa, do desenvolvimento tecnológico e 

da inovação dessa área.  

A partir da análise de documentos dos quilombos do município de Itacaré, 

constatou-se que, apesar de possuir 7 (sete) quilombos, não fora localizada na 

literatura prospectada a menção da existência da produção de fitoterápicos em 
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nenhuma delas, mas há o cultivo de plantas medicinais em todos os quilombos do 

seu território.  

Ressalta-se que não fora encontrado nas bibliografias prospectadas 

comunidade quilombola em Itacaré ou na Bahia, que possua a titularidade de 

qualquer registro protetivo sobre processos, procedimentos ou substâncias extraídas 

de plantas medicinais, seja por meio de patentes, cultivar ou indicação geográfica. 

Essa deficiência pode ser justificada considerando-se a carência de investimentos, 

conhecimento, formação e custo dos procedimentos técnicos-burocráticos exigíveis 

à proteção intelectual. 

Constatou-se, também, que o Marco Legal da Biodiversidade embora seja 

um dos instrumentos que regula o patrimônio genético, a proteção e o acesso ao 

conhecimento tradicional associado, a repartição de benefícios para conservação e 

uso sustentável da biodiversidade, há a carência de sua divulgação e aplicabilidade 

na transferência do conhecimento dos povos quilombolas. 

Observa-se, ainda, a inexistência de qualquer tipo de propriedade intelectual 

relacionada a fitoterápicos ou plantas medicinais registrada no INPI ou em qualquer 

plataforma de dados dos departamentos de patentes e marcas internacionais a 

exemplo da USPTO e Espacenet Patente por quilombos baianos ou brasileiros.  

Por fim, a título de sugestão considera-se necessário que os governos 

municipais, estaduais e federal invistam adequadamente na reestruturação da 

Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, alinhando-a a outras 

políticas do Ministério da Saúde, de modo que a fitoterapia seja amplamente 

divulgada, profissionalmente prescrita e utilizada no combate às doenças básicas 

nas unidades de Saúde do Sistema Único de Saúde – SUS em todo o país. 

Valorizando e incentivado, assim, o conhecimento tradicional, a produção 

sustentável, garantindo a proteção intelectual, transferência de tecnologia e 

consequente geração de emprego e renda para os quilombolas. 
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AÇÃO 2: PROJETO DE LEI  

 

APRESENTAÇÃO DO TEMA 
  

Inicialmente, cabe trazer à luz a concepção de projeto de lei, o qual na 

definição de Tartuce (2010) é um conjunto de normas submetido à deliberação de 

um órgão legislativo, com o objetivo de efetivar-se por meio de uma lei, recebendo 

um número específico ou protocolo para facilitar a sua identificação e 

acompanhamento.  

A elaboração de leis faz parte da função típica dos legisladores no 

exercício de suas funções, os quais têm a prerrogativa de fazer proposições 

individual, coletiva ou por qualquer comissão (BRASIL, 2019). Contudo, o projeto de 

lei também pode ser proposto pelo Chefe do Executivo, bem como, por qualquer 

entidade civil organizada através de iniciativa popular quando se tratar de interesse 

específico do Município, da cidade ou de bairros, havendo manifestação de, pelo 

menos, cinco por cento do eleitorado, conforme preconiza o artigo 28, inciso XIII da 

Constituição Federal (BRASIL, 1988). 

 A proposição de projeto de lei com origem no Poder Legislativo deve ser 

acompanhada de justificativa. De igual modo, as proposições que tenham origem no 

Poder Executivo devem seguir com a devida exposição de motivos.  Já a proposta 

feita por meio de iniciativas popular deverá tratar de um único assunto, não podendo 

ser rejeitada em virtude de vício de forma, uma vez que cabe à Câmara Legislativa 

efetivar a correção de improbidade técnica (BRASIL, 2019).   

Após aprovado em sessão legislativa, para entrar em vigor, em regra, um 

projeto de lei depende ainda da sanção e promulgação ou veto pelo Poder Executivo 

(BRASIL, 1988).  

Em Itacaré a Câmara Municipal é composta por 11 Vereadores, eles se 

organizam em comissões para apreciar e emitir pareceres referentes às mais 

diversas matérias propostas na casa legislativa. Existem 4 Comissões Permanentes, 

compostas por 3 vereadores cada, sendo elas: i) Legislação, Justiça e Redação 

Final; ii) Finanças e Orçamento; iii) Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, 

Comércio e Turismo; iv) Educação, Saúde e Assistência Social. As matérias podem 

ser apreciadas por mais de uma comissão.   
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No que concerne a propositura de Projeto de Lei para disciplinar a Política 

de Saúde no município de Itacaré, denominada Política e Programa Municipal de 

Plantas Medicinais e Fitoterápicos, conforme minuta abaixo, deve-se observar o 

seguinte rito: o Prefeito encaminhará a proposição para o Presidente da Câmara 

Municipal, este por seu turno distribuirá para a comissão competente, nesse caso 

seriam as Comissões de Saúde e Legislação/Redação Final, as quais deverão 

avaliar tecnicamente a matéria e apresentar seu parecer, orientando os 

parlamentares na votação antes da sessão.  

A exceção ocorre quando a matéria tramitar em regime de urgência 

requerida pelos vereadores ou pelo Prefeito. Caso, em que o parecer é exposto em 

Plenário.  

 

PROBLEMA 

 

Como propor para Itacaré uma Política Pública de Saúde com ênfase na 

fitoterapia, consolidando em âmbito local as disposições preconizadas na Política 

Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos? 

 

JUSTIFICATIVA 
  

Esta ação surge da observação de necessária proposição de um Projeto 

de Lei que institua a Política e Programa Municipal de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos em Itacaré, BA, por considerar possível proporcionar um grande 

benefício para a saúde dos munícipes com a utilização racional dos recursos 

naturais, podendo produzir medicamentos fitoterápicos oriundos da flora brasileira 

de forma sustentável, respeitando os princípios ético-legais e, assim, promover a 

geração de riquezas com a necessária inclusão social, além de reduzir os custos da 

saúde.  

Ademais, poder-se-á cumprir no município as diretrizes estabelecidas 

pela Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, além de tutelar a 

valorização, proteção e transferência do conhecimento tradicional associado, 

fortalecimento da agricultura familiar, capacitação permanente de profissionais da 

saúde e agricultores, apoio à pesquisa, acesso à terapia complementar, 
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desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva e o uso exploratório de plantas 

medicinais, por meio da implementação da política em âmbito local, via Prefeito.  

 

OBJETIVO 
 

Instituir a Política e Programa Municipal de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos no Município de Itacaré e, dá outras providências. 

 

METODOLOGIA 
 

Fora realizada uma busca na base de dados da Google, visando 

identificar municípios brasileiros que disciplinam em seu ordenamento jurídico 

interno matéria relacionada a fitoterapia, alicerçada na Política Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos. 

Assim, foram encontradas e utilizadas como apoio para estruturação da 

minuta do Projeto de Lei, apresentada abaixo, as legislações de São e Paulo, SP 

(2009) e Camboriú, SC (2018), municípios que já disciplinaram a matéria instituindo 

o programa municipal de plantas medicinais e fitoterápicos. O Projeto de Lei fora 

elaborado entre os dias 03 e 04 de fevereiro de 2019.   

 

RESULTADO 

 

Fora elaborada uma minuta denominada Projeto de Lei nº ...... de 04 de 

fevereiro de 2019 (o número é designado pela Câmara de Vereadores), possuindo a 

seguinte ementa: Institui a Política e Programa Municipal de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos no Município de Itacaré e, dá outras providências. 

Espera-se apresentar esse projeto ao Prefeito do município de Itacaré 

após a defesa da dissertação, argumentando sua relevância. A primeira 

argumentação é relacionada a redução dos custos com a saúde básica, tendo em 

vista que as plantas medicinais são de fácil acesso e de baixo custo. A segunda 

argumentação é sobre o uso das plantas medicinais e produção de fitoterápicos 

como um instrumento de produção de renda para os munícipes, em especial para os 

quilombolas (além de comunidades ribeirinhas e rurais), vez que poderá fomentar o 
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seu uso e cultivo por meio da agricultura familiar, fundamental para o 

desenvolvimento da cadeia produtiva. Também ressalta-se os programas de 

incentivo financeiro, conforme apresentado na Ação 2.1, valorizando 

concomitantemente a cultua dos povos tradicionais, sobretudo as comunidades 

quilombolas as quais poderão ser incentivadas a transmitir o seu conhecimento 

sobre o uso racional das plantas medicinais. 
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APÊNDICE B – Projeto de Lei 

 

 

PROJETO DE LEI Nº ..... DE 04 DE FEVEREIRO DE 2019. 

 

EMENTA: Institui a Política e 

Programa Municipal de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos no Município de Itacaré e, dá 

outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITACARÉ, ESTADO FEDERADO DA 

BAHIA, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona e 

promulga a seguinte lei: 

 

Art. 1º Fica instituída a Política e Programa Municipal de Plantas 

Medicinais e de Fitoterápicos no Município de Itacaré, com a finalidade de incentivar 

o cultivo, manipulação e distribuição de plantas medicinais e fitoterápicos, 

proporcionando à população acesso a medicamentos naturais eficazes, com 

orientação e uso adequados.  

 

§ 1º Para definição desta lei, utiliza-se das diretrizes da Política Nacional 

de Plantas Medicinais e Fitoterápicos - PNPMF.  

 

§ 2º Consideram-se medicamentos fitoterápicos, para fins desta lei, 

aqueles resultantes de procedimentos realizados através do uso de plantas 

medicinais frescas ou dessecadas sob a forma de infusões, tinturas, xaropes, pós, 

supositórios, pomadas, cremes, elixires, cápsulas gelatinosas, entre outras. 

 

Art. 2º A Política e Programa Municipal de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos tem como diretriz a integração de diferentes órgãos do governo 

municipal e da sociedade, para realizar ações relativas às plantas medicinais e aos 

fitoterápicos, garantindo a interdisciplinaridade e a institucionalidade. 
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Parágrafo único: As ações desse programa serão coordenadas pela 

Secretaria Municipal de Saúde em conjunto com as Secretarias responsáveis pelas 

pastas da Agricultura, Meio Ambiente, Educação e Cultura, conforme disposição em 

regulamento específico. 

 

Art. 3º A Política e Programa Municipal de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicas em articulação com as políticas nacional e estadual, bem como, com o 

complexo industrial da saúde, se propõe, com vistas a atingir os seguintes objetivos:  

 

I - garantir à população local o acesso seguro e o uso racional de plantas 

medicinais e fitoterápicos; 

 

II - promover o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da 

cadeia produtiva, estimulando a adoção das boas práticas de manejo, cultivo 

orgânico, manipulação e produção de plantas medicinais e fitoterápicos, com 

controle de qualidade e o beneficiamento, armazenagem, comercialização e 

distribuição;  

 

III - desenvolver instrumentos de fomento à pesquisa científica, tecnologia 

e inovações voltadas para a identificação e classificação de plantas medicinais e a 

produção de fitoterápicos e análise de suas qualidades, inclusive, em parceria com 

Instituições Universitárias; 

 

IV - aperfeiçoar a formação técnico-científica dos profissionais de saúde 

envolvidos com o programa de plantas medicinais e fitoterápicos da rede municipal 

de saúde e os agricultores familiares que cultivam essas plantas; 

 

VI - criar mecanismos de proteção e resgate do conhecimento tradicional 

associado sobre plantas medicinais e fitoterápicos; incentivar a transferência do 

conhecimento, produção e o uso sustentável da biodiversidade; fomentar a 

transferência do conhecimento nos diversos segmentos da sociedade e níveis 

escolares; 
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VII - incentivar, criar e manter locais apropriados para a produção e 

manutenção de plantas medicinais (horto), como também viveiros de mudas para 

dispersão à população;  

 

VIII - selecionar as espécies através da captação, arquivamento e 

organização de banco de dados das informações a serem distribuídas sobre o 

cultivo e uso correto das plantas; 

 

IX - buscar junto aos órgãos municipais, estaduais e federais, verbas para 

construção e aquisição de equipamentos para o centro de manipulação de plantas 

medicinais e fitoterápicos; 

 

X – gerenciar informações com produção de materiais didáticos para os 

diversos setores envolvidos com o objetivo de orientar aos profissionais e aos 

usuários sobre o uso correto, com qualidade e segurança, de plantas medicinais e 

fitoterápicos. 

 

Art. 4º A construção e implementação da Política deverá ser 

descentralizada, respeitando as especificidades e vocações locais, valorizando as 

culturas e saberes tradicionais, estruturando a rede de competências da cadeia 

produtiva, executando, de forma integrada, as questões ambientais e científico-

tecnológicas, numa estratégia de desenvolvimento local e deverá: 

 

I – resgatar, valorizar, ampliar e qualificar a utilização das plantas 

medicinais e fitoterápicos como elementos estratégicos de saúde, preservação e 

conservação do meio ambiente, qualidade de vida, desenvolvimento sustentável em 

Itacaré;  

 

II - estimular a produção de plantas medicinais pelos pequenos 

produtores rurais com base na agricultura familiar, em especial para as comunidades 

tradicionais (quilombolas, ribeirinhas e etc.), gerando emprego e renda, por meio do 

uso exploratório dessas plantas;  
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III - promover ações para implementação da Fitoterapia nos serviços 

públicos de saúde e estimular o investimento e integração da Prefeitura Municipal de 

Itacaré com outros setores públicos e privados atuantes na área de plantas 

medicinais e de fitoterápicos;  

 

IV - adquirir prioritariamente os produtos locais para o uso da fitoterapia 

nos serviços públicos de saúde, aplicando-se mecanismos análogos os da aquisição 

de produtos da Agricultura Familiar;  

 

V - estabelecer, no âmbito da legislação, a relação intrínseca entre 

decisões sanitárias e a garantia do uso de plantas medicinais e fitoterápicos, como 

opção terapêutica, com qualidade, segurança e eficácia, em consonância com a 

legislação maior, mecanismos de orientação, organização, normatização, regulação 

e fiscalização. 

 

Art. 5º O município poderá constituir parcerias com órgãos do Estado, da 

União, de Governos Estrangeiros e com pessoas jurídicas de direito público e 

privado, buscando estreita articulação com o complexo industrial e assistencial da 

saúde em âmbito nacional, estadual e municipal.  

 

Art. 6º As despesas correrão por conta das disposições orçamentárias 

próprias, suplementadas se necessário. 

 

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 8º Ficam revogadas as disposições em contrário. 

  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITACARÉ, Estado Federado da Bahia, 

04 de fevereiro de 2019. 

 

NOME DO PREFEITO 

Prefeito 
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ITACARÉ/BA, em 04 de fevereiro de 2019. 

MENSAGEM DE Nº 002/2019-GP  

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

 

Em conformidade com o disposto na Lei Orgânica do Município de 

Itacaré, temos a honra de encaminhar a essa Egrégia Câmara de Vereadores 

Municipal para a devida tramitação na forma regimental, o anexo PROJETO DE LEI 

que: “Institui a Política e Programa Municipal de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos no Município de Itacaré e, dá outras providências.” 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

Senhores Vereadores, a presente propositura justifica-se nas razões que 

a seguir passamos a expor:  

A Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF), 

instituída por meio do Decreto de nº 5.813/2006; o Programa e Comitê Nacional de 

Plantas Medicinais e Fitoterápicos aprovados pela Portaria Interministerial nº 

2960/2008, têm por diretrizes prevê o fomento da pesquisa, do desenvolvimento 

tecnológico e da inovação em toda a cadeia produtiva de plantas medicinais e 

medicamentos fitoterápicos, objetivando garantir à população brasileira o acesso 

seguro e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso 

sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria 

nacional. 

A PNPMF é uma das políticas públicas que tutela a utilização de plantas 

medicinais nos municípios. Visando a efetivação de políticas públicas de saúde com 

base na PNPMF o município de Itacaré, BA apresenta esse projeto de lei da Política 

e Programa Municipal de Plantas Medicinais e Fitoterápicos para fomentar o acesso 
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e prevenção à saúde, utilizando plantas medicinais na rede básica de saúde, com 

exceção das emergências.  

Estudos mostram que com a introdução das plantas medicinais na cesta 

básica do sistema de saúde há a possibilidade de solucionar até 80% das demandas 

da rede básica, por menor custo, menor toxidade, além de geração de emprego e 

renda para o agricultor rural. 

É possível proporcionar um grande benefício para a saúde dos munícipes 

por meio da utilização racional dos recursos naturais, podendo até produzir 

medicamentos fitoterápicos oriundos da flora brasileira de forma sustentável, 

respeitando os princípios ético-legais e, assim, promover a geração de riquezas com 

a necessária inclusão social.  

Ademais, esse programa prevê a valorização, proteção e transferência do 

conhecimento tradicional associado, fortalecimento da agricultura familiar, 

capacitação permanente de profissionais da saúde e agricultores, apoio à pesquisa, 

acesso à terapia complementar, desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva, 

uso exploratório de plantas medicinais, manejo e beneficiamento, além da 

construção de um complexo (horto) e distribuição.  

Pode-se citar, ainda, como objetivos da política municipal o estímulo ao 

cultivo de plantas medicinais, a produção de fitoterápicos, com controle de 

qualidade, beneficiamento, armazenagem, comercialização e distribuição, 

priorizando as comunidades tradicionais, em especial as quilombolas, reconhecendo 

os seus direitos sobre a propriedade intelectual.  

Outra vantagem decorrente dessa política é que os fitoterápicos têm uma 

participação importante no mercado de medicamentos por refletirem a cultura 

popular e tradição histórica. Além disso, os medicamentos fitoterápicos são uma 

fonte de tratamento mais acessível, de baixo custo. É importante que o município 

amplie o acesso a fitoterapia em suas unidades ligadas ao Sistema Único de Saúde.  

Face ao que, esperamos que a proposta legislativa ora encaminhada a 

essa Veneranda Casa, receba a tramitação especial de REGIME DE URGÊNCIA, 

nos termos em que dispõe o art. 62, §§ 1º, 2º e 3º da Lei Orgânica do Município de 
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Itacaré, justificando a urgência por ser fundamental regularmos a Política e 

Programa Municipal de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, bem como, pela 

necessidade de reestruturação do sistema municipal de atendimento à saúde uma 

vez discutida e aprovada pelo Egrégio Plenário, seja encaminhada ao Chefe do 

Executivo Municipal para a sanção e venha cumprir os fins e objetivos para os quais 

fora editada. 

 Nesta oportunidade, reiteramos a Vossa Excelência e Ilustres Pares, os 

nossos protestos do mais elevado apreço e consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

NOME DO PREFEITO 

Prefeito 

 
 
 
 

A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR 

NOME DO PRESIDENTE DA CÂMARA  

D.D. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

NESTA 
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AÇÃO 2.1: MATERIAL DIDÁTICO 

 

PLANTAS MEDICINAIS: ALTERNATIVA DE EMPREGO E RENDA PARA OS 
QUILOMBOS 

 

APRESENTAÇÃO DO TEMA 
 

No Brasil o modelo de sociedade quilombola surgiu na contramão do 

sistema capitalista escravocrata, gestado pela resistência de pessoas que buscam o 

reconhecimento e titularidade de direitos (CALHEIROS; STADTLER, 2010). Após 

cem anos de abolição formal da escravidão a Constituição Cidadã de 1988 

reconheceu pela primeira vez em âmbito constitucional o termo quilombo para 

representar toda uma comunidade com identidade, regras e costumes próprios 

(BRASIL, 1988).   

Por seu turno, em 2003 o Governo Lula inaugura a tutela de direitos de 

identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras 

ocupadas por remanescentes das comunidades quilombolas por meio do Decreto de 

nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, desencadeando o reconhecimento estatal da 

diversidade étnica e cultural dos povos quilombolas (SOUZA, 2011), certificando 

diversas comunidades por meio da Fundação Cultural Palmares, conferindo-lhes o 

direito à igualdade formal de tratamento e de oportunidades, além de participar das 

decisões que lhes dizem respeito, protegendo-lhes o direito de estabelecer as suas 

prioridades no que tange ao desenvolvimento econômico, social e cultural (BRASIL, 

2018; NAZARETH; FERNANDES, 2009).  

Nesse período também fora instituído instrumentos legais de fomento à 

pesquisa, ao desenvolvimento tecnológico e da inovação em toda a cadeia produtiva 

de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos, a exemplo da Política Nacional 

de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF) e, recentemente o Marco Legal da 

Biodiversidade (MLB) visando a proteção ao conhecimento tradicional das 

comunidades quando esses estiverem relacionados ao patrimônio genético nacional 

(BRASIL, 2006; 2015; 2016).  

Ressalta-se que, também há sistemas de financiamento/investimento 

direcionados para a agricultura familiar e quilombola como, por exemplo: i) Política e 

Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ministério do 
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Desenvolvimento Agrário, voltada ao atendimento das demandas produtivas; ii) o 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), o qual possui 

as mais baixas taxas de juros dos financiamentos rurais, além das menores taxas de 

inadimplência entre os sistemas de crédito do País; iii) a Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (SCTIE/MS) com apoio 

direcionado aos municípios e estados por meio de projetos na área de plantas 

medicinais e fitoterápicos, com recursos financeiros da Ação 20K5; iv) além do 

SEBRAE o qual apoia ao micro e pequeno empreendedor nos negócios 

relacionados ao cultivo de ervas medicinais (BRASIL, 2018, SEBRAE, 2018). 

Neste cenário, é de fundamental importância estimular as comunidades 

quilombolas a serem protagonistas da difusão do conhecimento tradicional 

relacionado às plantas medicinais, uma vez que a ausência de registros e de 

transferência da tecnologia pode ocasionar a perda gradativa ou até mesmo a 

extinção dessa cultura tradicional (CREPALDI; PEIXOTO, 2009).  

Cabe destacar a resistência quilombola no Estado da Bahia, possuidor do 

maior número de comunidades reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares, 

dando ênfase a dois quilombos com características antagônicas, situados no 

município de Itacaré o qual tem sete grupos.  

Um deles é o Fojo, situado na Zona Rural do município, tem sua formação 

relacionada diretamente com a escravidão. Fora um dos primeiros quilombos de 

Itacaré a ser reconhecido pela Fundação Cultural Palmares em 2006. Essa 

comunidade tem 65 famílias e sua principal fonte de renda provem da agricultura, 

com os cultivos de cacau, banana, feijão, pimenta, abóbora, cupuaçu, azeite de 

dendê, além da mandioca com a finalidade da fabricação da farinha e um pequeno 

cultivo de plantas medicinais. A produção dessas culturas é utilizada para consumo 

e comercialização do excedente em feiras livres da cidade, em Ilhéus e Ubaitaba 

(BRASIL, 2008; 2015; 2018).  

O segundo é o quilombo do Porto de Trás que por sua vez destaca-se por 

ser um quilombo urbano, fonte de resistência da cultura de matriz africana, 

composto por mais de 250 famílias, em sua maioria formada por pescadores, 

marisqueiras e artesões, situação que reflete sua principal fonte de renda 

fundamentada na pesca artesanal, atividades portuárias e mariscagem, enquanto 

economia de subsistência, somada aos trabalhos na rede turística e hoteleira. 
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Ressalta-se que esta comunidade fora a última a alcançar o reconhecimento da 

Fundação Cultural Palmares em 2012 (BRASIL, 2008; 2017; NASCIMENTO, 2018).  

Essas duas comunidades descritas tem por ponto de convergência, 

dentre outros fatores, a necessidade de ferramentas que possibilitem o despertar 

para o desenvolvimento da cultura de exploração agrícola e comercial de plantas 

medicinais. 

 

PROBLEMA 
 

Como resgatar a relação das ervas e respectivos sintomas gerando renda 

e emprego para os quilombos? 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Em função da forte influência do meio natural, as comunidades 

quilombolas é detentora de um conhecimento expressivo relacionado aos métodos 

de cura por meio da utilização de plantas medicinais, transferido verbal e 

continuamente por gerações, em decorrência da necessidade de sobrevivência, fato 

que levou a diversas descobertas com possíveis aplicações terapêuticas 

(MONTELES; PINHEIRO, 2007).  

O uso de plantas medicinais promove a saúde com uma tecnologia antiga 

que oferta benefícios à toda sociedade ao poder produzir os mesmos resultados que 

os remédios alopáticos, só que de forma natural, com solução mais barata, sem 

causar graves efeitos colaterais, possibilita ao indivíduo relativa autonomia em 

relação ao cuidado com a sua saúde, além de ser seguro, rentável e de eficácia 

comprovada (ALMEIDA; BANDEIRA, 2015).  

Ademais, os fitoterápicos constituem importante fonte de inovação em 

saúde, sendo objeto de interesses empresariais privados e fator de competitividade 

do Complexo Produtivo da Saúde. Surge assim, a necessidade de ação transversal 

direcionada ao fortalecimento da base produtiva e de inovação local e à 

competitividade da indústria nacional (BRASIL, 2016).  

Ressalta-se que o desenvolvimento do setor de plantas medicinais e 

fitoterápicos configura-se como importante estratégia para o enfrentamento das 

desigualdades sociais brasileira, podendo prover a necessária oportunidade de 
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inserção socioeconômica dos quilombos (caracterizados pelo baixo dinamismo 

econômico e indicadores sociais precários).  É nessa linha que medidas de 

estruturação de cadeias e arranjos produtivos locais voltados à exploração agrícola 

e comercial de plantas medicinais e fitoterápicos podem contribuir para a diminuição 

de discrepâncias de concentração de renda, oportunizando a inclusão econômica e 

social (BRASIL, 2016). 

Destarte, considera-se necessário a confecção de material didático 

informativo de forma sistematizada que possibilite às comunidades quilombolas 

identificar mecanismos de proteção e de incentivos financeiro para o cultivo e 

comercialização de plantas medicinais, capazes de gerar emprego e renda para a 

comunidade local, ao passo em que provoca a preservação do conhecimento.   

 

OBJETIVO 
 

Fomentar a preservação e transferência do conhecimento tradicional 

associado das comunidades quilombolas referente às plantas medicinais, 

estimulando sua proteção, exploração agrícola e comercial. 

 

METODOLOGIA 
 

Material elaborado a partir dos dados obtidos, no decorrer da pesquisa, 

com conteúdo diretamente correlacionado ao artigo (ação 1), considerando-se a 

necessidade de fomento e preservação do conhecimento das comunidades 

quilombolas acerca de suas culturas e tradições vinculados as plantas medicinais. 

Os procedimentos foram esquematizados de forma que possa facilitar a leitura e 

orientação em um material didático voltado para as comunidades quilombolas, em 

especial as de Itacaré. Este material será informativo para possibilitar sua veiculação 

no formato impresso e/ou digital. 

 

RESULTADOS 
 

O cultivo de plantas medicinais teve um considerável crescimento – 161% 

de 2013 a 2015 – (BRASIL, 2017), decorrente do aumento do consumo de 

medicamentos fitoterápicos; passou a ser vista como uma alternativa para os 
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pequenos produtores; em razão da proteção legal as comunidades quilombolas 

poderão utilizar seus conhecimentos tradicionais para o desenvolvimento, 

exploração agrícola e comercialização direta de seus produtos.  

Estima-se que com o material didático poderá incentivar as/os 

quilombolas na transferência de tecnologia. Acessar informações que lhes possibilite 

promover a preservação do conhecimento tradicional associado concernente as 

suas culturas e tradições vinculadas as plantas medicinais, conhecendo os meios de 

financiamento/investimento dos quais suas comunidades podem se beneficiar para 

se tornar produtoras de ervas medicinais e quiçá fitoterápicos, lucrar com essa 

atividade, gerando por exemplo emprego e renda. 

Salienta-se ainda que o material didático procura também o 

reconhecimento da contribuição da cultura quilombola via registro de transferência 

de tecnologia de seu saber sobre as plantas medicinais. 

Ademais, o desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos mostra-se 

como um nicho forte de mercado a nível nacional e internacional. Em dimensão local 

os produtos cultivados poderão ser comercializados em feiras livres ou distribuídos 

para as empresas e laboratórios produtores de fitoterápicos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA V. S., BANDEIRA F.P.S.F. O significado cultural do uso de plantas da 
Caatinga pelos quilombolas do Raso da Catarina, município de Jeremoabo, 
Bahia, Brasil. 61(2): 195-209. 2010. 

 

BRASIL, Constituição Federal, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br> 
Acesso em: 25 de set. de 2017. 

 

______.Fundação Cultural Palmares, 1988. Disponível em: 
<https://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2017/01/fundacao-palmares-certifica-
29-comunidades-quilombolas> Acesso em: 12 de dez. de 2018. 
 

______. Ministério da Saúde. Decreto nº 5.813, de 22 de junho de 2006. Política 
Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Diário Oficial da União, Brasília, 
jun. 2006b. Disponível em: 
<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/portariafito.pdf > Acesso em: 24 set. 
2017. 

 

______. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica. Política e Programa 
Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Ministério da Saúde, Secretaria 
de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Assistência 
Farmacêutica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 190 p. 
 

______. Ministério da Agricultura disponível em: 
<http://www.mda.gov.br/sitemda/ater-quilombola> Acesso em 12 de dez de 2018. 

 

______. Ministério da Saúde disponível em: < http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-

programas/samu/contatos/693-acoes-e-programas/40041-programa-de-fitoterapico-
e-plantas-medicinais> Acesso em 12 de dez de 2018. 

 

____. Lei n° 13.123, de 20 de maio de 2015. Regulamenta o inciso II do § 1o e o § 
4o do art. 225 da Constituição Federal, o Artigo 1, a alínea j do Artigo 8, a alínea c 
do Artigo 10, o Artigo 15 e os §§ 3o e 4o do Artigo 16 da Convenção sobre 
Diversidade Biológica, promulgada pelo Decreto no 2.519, de 16 de março de 1998; 
dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao 
conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para 
conservação e uso sustentável da biodiversidade; revoga a Medida Provisória no 
2.186-16, de 23 de agosto de 2001; e dá outras providências. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 14 mai. 2015. 

http://www.planalto.gov.br/
http://www.mda.gov.br/sitemda/ater-quilombola
http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/samu/contatos/693-acoes-e-programas/40041-programa-de-fitoterapico-e-plantas-medicinais
http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/samu/contatos/693-acoes-e-programas/40041-programa-de-fitoterapico-e-plantas-medicinais
http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/samu/contatos/693-acoes-e-programas/40041-programa-de-fitoterapico-e-plantas-medicinais


84 

 

 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2015/Lei/L13123.htm>. Acesso em 02 jun. 2017. 
 

____. Decreto Lei nº 8772, de 11 de maio de 2016. Regulamenta a Lei nº 13.123, 

de 20 de maio de 2015, que dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a 
proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de 
benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 12 mai. 2016. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2016/Decreto/D8772.htm>. Acesso em 12 jun. 2017. 

 

CALHEIROS, F. P.; STADTLER, H. H. C. Identidade étnica e poder: os quilombos 
nas políticas públicas brasileiras. Rev. Katál. Florianópolis v. 13 n. 1 p. 133-139 

jan./jun. 2010. 
 

CREPALDI, M. O. S.; PEIXOTO, A. L. Use and knowledge of plants by “Quilombolas” 
as subsidies for conservation efforts in an area of Atlantic Forest in Espírito Santo 
State, Brazil. Biodiversity and Conservation, v. 19, n. 1, p. 37–60, 6 ago. 2009. 

 

NAZARETH, H. D. G.; FERNANDES, R. L. S. 2009. A questão fundiária na 
comunidade quilombola remanescente: um estudo das relações educativas no 
Quilombo de Santana. Revista África e Africanidades, Ano 2, n. 6. 

 

MONTELES, R.; PINHEIRO, C. U. B. Plantas medicinais em um quilombo 
maranhense: uma perspectiva etnobotânica. Revista de Biologia e Ciências da 
Terra, João Pessoa, v. 7, n. 2, 2007. 

 

SEBRAE. Ideias de Negócio. disponível em: <  
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias/como-montar-um-negocio-para-
cultivo-de-ervas-medicinais,f2787a51b9105410VgnVCM1000003b74010aRCRD> 
Acesso em: 05 de dez. de 2018.  

 

SOUZA, R.M. Quilombos, terras de preto: identidades em construção. Anais do 
XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH • São Paulo, julho 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias/como-montar-um-negocio-para-cultivo-de-ervas-medicinais,f2787a51b9105410VgnVCM1000003b74010aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias/como-montar-um-negocio-para-cultivo-de-ervas-medicinais,f2787a51b9105410VgnVCM1000003b74010aRCRD


85 

 

 

APÊNDICE C – Material didático 

 

Parte Frontal do Material didático. 
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Verso do Material didático. 

 

Fonte: Elaboração própria  
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