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1 Definição de Jardim Botânico  
"Área protegida, constituída no seu todo ou em parte, por coleções de plantas vivas cientificamente 
reconhecidas, organizadas, documentadas e identificadas, com a finalidade de estudo, pesquisa e 
documentação do patrimônio florístico do País, acessível ao público, no todo ou em parte, servindo à 
educação, à cultura, ao lazer e à conservação do meio ambiente." 

Esta é a definição de jardim botânico dada pela Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
do MMA - Conama Nº 339 de 25/09/03.  

Apesar de serem comumente confundidos, os jardins botânicos diferem de parques comuns em 
diversos aspectos. Além de oferecerem lazer especializado, os jardins botânicos mantêm um acervo 
de plantas ordenadas e classificadas, devidamente registrado e documentado. A interpretação das 
informações a respeito de cada vegetal pode atingir até formas lúdicas, passando pela análise de sua 
evolução e utilidades para o homem ou ressaltando sua importância para a vida sobre a Terra. Além 
disso, são consideradas suas origens, distribuição, utilidades e curiosidades. 

mailto:marcioclaussen@gmail.com
http://www.rbjb.org.br/images/stories/pdfs/Resolucao_conama_339.pdf
http://www.rbjb.org.br/images/stories/pdfs/Resolucao_conama_339.pdf
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 PROJETO 

 

1. INSTITUIÇÃO 

Prefeitura Municipal, Órgão de Governo estadual ou OSCIP ou ..(outra instituição) 

“AJBPM - AMIGOS DO JARDIM BOTÂNICO DE PLANTAS MEDICINAIS 

 

2. TÍTULO DO PROJETO / SIGLA 

Jardim Botânico de Plantas Medicinais - JBPMi 

Observação: O JBPM deverá ser enquadrado inicialmente na Categoria C *1(ver nota no final) 

3. PÚBLICO ALVO 

A população da cidade onde for instalado e das cidades entorno, bem como todas as pessoas de outras 
regiões do Brasil e do Exterior que poderão utilizar as informações, serviços e produtos disponibilizadas 
pelo JBPM.  

      4. PERÍODO 

       A implantação plena do JBPM ocorrerá em 3 anos. 

Observação:  O tempo de implantação dependerá da infraestrutura já existente no local e das atividades 
e serviços que o JBPM oferecerá. 

 

5 OBJETIVO 

O JBPM que tem por objetivo desenvolver de forma integrada e planejada ações de utilização correta de 
plantas medicinais servindo como importante fonte de saúde, conhecimento, divulgação, incentivo a 
preservação do meio ambiente, cultura e turismo / lazer para a população da cidade e de outras regiões. 

Envolverá toda a cadeia produtiva do tema plantas medicinais: treinamento, divulgação, educação, 
turismo, lazer, produção agrícola, comercialização, industrialização e saúde pela utilização correta de 
plantas medicinais pela população. 

 

6. JUSTIFICATIVA 

6.1 – INTRODUÇÃO 

No mundo existem mais de 1700 Jardins Botânicos. No Brasil existem somente 36 que integram a Rede 
Brasileira de Jardins Botânicos. 

Não existe nenhum Jardim Botânico especifico voltado para o tema Plantas Medicinais e o proposto será 
o 1º Jardim Botânico de Plantas Medicinais. A implementação integral do projeto poderá transformar a 

                                                
* 1 A entidade a ser responsável pelo JBPM deve ser uma entidade sem fins lucrativos e 

deverá ter por objetivo principal a criação e ajuda na administração do Jardim Botânico de 

Plantas Medicinais.  Semelhante a Associação de Amigos do Jardim Botânico do Rio de 

Janeiro. Site no endereço:  http://www.amigosjb.org.br/institucional/sobre-nos/ 
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Cidade onde for criado na “Capital Brasileira de Plantas Medicinais” e como ponto referencial das plantas 
medicinais no nosso País 

É um projeto de grande impacto como fonte de conhecimento para a saúde, educação, cultura, 
preservação do meio ambiente e lazer para a população, pois disponibilizará informações e 
conhecimento, promovendo o uso correto das plantas medicinais para milhares de pessoas. 

A implantação do Jardim Botânico de Plantas Medicinais contará com o apoio contará com o apoio do 
Governo Federal, Estadual e Municipal, Rede Brasileira de Jardins Botânicos e de diversas entidades de 
ensino e associações empresariais e entidades sociais e ambientais instaladas na cidade; 

As metas do Jardim Botânico de Plantas Medicinais estão inseridas dentro dos objetivos do Governo 
Federal que lançou em dezembro de 2008 o Programa Nacional de Plantas Medicinais e 
Medicamentos Fitoterápicos, que dentre outras coisas prevê a obrigatoriedade do uso de plantas 
medicinais no Sistema Único de Saúde - SUS. 

O projeto terá importante ação social dando apoio à criação de centenas de Hortas & Plantas Medicinais 
nos bairros da Cidade, dentro do conceito de Farmácia Verde. 

Propiciará o fornecimento de assistência técnica e comercial aos pequenos produtores rurais do 
município que já cultivam ou que tem interesse em iniciar o cultivo plantas medicinais para fins 
comerciais. 

Os recursos para a implantação do projeto deverão vir através da Prefeitura Municipal, dos Governos 
Estadual e Federal e de doações a OSCIP AJBPM e de outras empresas e instituições interessadas no 
desenvolvimento do projeto.  

 
6.2 – FATOS IMPORTANTES 

As seguintes constatações e fatos justificam a implantação do projeto: 

a) o uso de plantas medicinais tem ampla utilização em todo mundo, especialmente na China e 
Índia, tendo a Organização Mundial da Saúde - OMS recomendado aos seus países membros 
que invistam e implementem programas de uso de plantas medicinais e no Fórum Global / 
ECO’92 foi aprovada o desenvolvimento de ações junto aos órgãos governamentais para 
implantar projetos sociais na área da saúde utilizando o seu uso. 

b) no Brasil a sua utilização e estudo vêm crescendo nos últimos anos, com centenas de estudos 
de natureza técnica e iniciativa praticas ocorrendo em praticamente em todos os Estados.  

c) o Governo Federal lançou em dezembro de 2008 o Programa Nacional de Plantas Medicinais 
e Medicamentos Fitoterápicos, que dentre outras coisas prevê a obrigatoriedade do uso de 
plantas medicinais no Sistema Único de Saúde - SUS. 

d) estudos de pesquisa e constatação pratica comprovaram que mais de 80% dos atendimentos de 
consultas medicas nos Centros de Saúde e Hospitais brasileiros (Atenção Primária à Saúde) 
poderiam ser diagnosticados e tratados em casa utilizando-se plantas medicinais. 

e) a utilização das plantas medicinais como remédios tem grande receptividade junto à população, 
que hoje se encontra sem condições financeiras para acompanhar os constantes aumentos 
praticados pela indústria farmacêutica e especialmente por tratar-se de cultura popular de efeitos 
terapêuticos amplamente comprovados. 

f) o projeto irá popularizar o uso correto “in natura” e seco das plantas medicinais junto a milhares 
de pessoas, especialmente as de baixa renda da cidade e das cidades vizinhas. 

g) o Projeto irá desenvolver ações para eliminar os preconceitos existentes que dizem que o uso de 
plantas medicinais está ligado principalmente ao esoterismo, curandeirismo, “chazinhos” e ao 
atraso tecnológico. 
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h) O projeto desenvolverá parcerias com entidades, prefeitura e as associações de moradores do 
município e levará as pessoas da Cidade e região de influência da cidade o conhecimento das 
plantas medicinais com aplicação prática do projeto.  

i) o negócio Plantas Medicinais está inserido dentro da área ligada à saúde e poderá ser integrado 

no desenvolvimento da cadeia produtiva do setor agrícola da cidade. 

j) a implantação do projeto propiciará a criação de oportunidades de negócios na cidade com a 
instalação de pequenas empresas voltadas para a produção, comercialização e serviços que 
envolvem as plantas medicinais. 

6.3 – LOCAL E ESTRUTURA 

A sede (Polo Central) do Jardim Botânico de Plantas Medicinais poderá ser implantada em local que 
possui uma área mínima de 15.000 m² ou ser implantado em local com infraestrutura já existente 
integrando diversos projetos em pleno funcionamento. A sua estrutura constará dentre outras das 
seguintes áreas: 

Área de visitação de plantas e lazer; Casa das borboletas; Casa dos beija-flores; Jardins sensorial e 
temáticos. Área de cultivo de mudas de plantas (canteiros de ervas, sementeiro, estufas hidropônica, 
minhocario, pomar, banco de mudas, outras) e 

Área administrativa e educacional (Escritórios; Sala de palestras, Biblioteca / Banco de dados, Salas da 
aula da Universidade Popular de Plantas Medicinais; Depósito ferramentas, Alojamento funcionários,  
Cantina, Banheiros, Loja de Conveniência, Estacionamento, outras). 

A ideia central do JBPM é que seja um jardim descentralizado, não elitista (tendência da maioria dos 
jardins botânicos existentes) e de fácil acesso popular, cuja sede seja um “POLO CENTRAL” ligado a 
uma rede de centenas de Hortas & Plantas Medicinais e Minis – Jardins. 

A proposta do local do JBPM poderá ser em espaço menor, pois sua ideia e ele estar ligado há outros 
míni jardins de plantas medicinais a serem criados em diversos pontos do Município e do Estado.  

Seria uma ação pratica e simples a ser fomentada a criação de dezenas de míni jardins de plantas 
medicinais (Hortas & Plantas Medicinais) junto a: Escolas, Bairros - associações de moradores, Igrejas, 
Supermercados, Shopping, Praças e Jardins da Cidade  
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7---RESULTADOS ESPERADOS E AÇÔES 

O principal resultado esperado é a criação do Jardim Botânico de Plantas Medicinais com seus serviços e 
produtos planejados. 

Segue como sugestão relação de ações a serem fomentadas e executadas caso seja necessário: 

1. Criação da OSCIP AJBPM, entidade sem fins econômicos, que apoiará a administração do JBPM  
juntamente com a Prefeitura Municipal.  

2. Implantação do Jardim Botânico de Plantas Medicinais.  

3. Criação de equipe de contratados e voluntários para apoio técnico, gerencial e administrativo (Médico, 
Farmacêutico, Químico, Engenheiro, Biólogo, Agrônomo, Assistente Social, outros) ao Projeto. 

4. Criar Universidade Popular de Plantas Medicinais.  

5. Criar de Biblioteca e Centro de Documentação de Plantas Medicinais. 

6. Criar o “BORBOLETÁRIO / Casa das borboletas” e a “Casa dos beija-flores”; 

7. Apoio para criação de Hortos Comunitários e de Hortas Caseiras de Plantas Medicinais fornecendo de 
mudas, sementes e informações técnicas básicas para a comunidade criar sua farmácia viva.   

8. Fornecer treinamento as pessoas das comunidades do município, visando criar um grupo de 
multiplicadores e voluntários em saúde com prática no uso correto de plantas medicinais. 

9. Popularizar junto ao povo, especialmente o de baixa renda o uso correto “in natura” e seco (plantação, 
colheita, manuseio, armazenamento, preparo de infusões, etc) das plantas medicinais. 

10. Criar a “Memória Municipal de Plantas Medicinais” visando catalogar e registrar (oral/ vídeo e escrita) a 
experiência e ”Sabedoria Popular” regional e municipal (Raizeiros, Mateiros, Pessoas Idosas, outros) 
buscando resgatar e registrar a memória popular do uso doméstico de plantas medicinais. 

11. Realizar anualmente o “Fórum Municipal de Plantas Medicinais” e realizar “Encontros e Reuniões de 
Raizeiros” com o objetivo de manter a cultura do uso popular de plantas medicinais, bem como cursos e 
treinamentos práticos. 

12. Fornecer de assistência técnica e comercial aos produtores rurais que já cultivam ou queiram cultivar 
plantas medicinais para fins comerciais. 

13. Divulgar conhecimento em linguagem direta e acessível à população (palestras, cursos, folhetos, 
cartazes, rádios, outras). 

14. Desenvolver parcerias com Entidades e Instituições de Ensino e Pesquisa que desenvolvam ações na 
área das plantas medicinais. 
 

8. PARCERIA / APOIO 

O projeto se desenvolverá com a participação parcerias e buscará apoio junto a: 

 Prefeitura Municipal, Secretarias Estaduais ligadas ao tema. 

 Universidades e Escolas Técnicas Locais, Estaduais e Federais. 

 Rede Brasileira de Jardins Botânicos. 

 Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro 

 FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz 
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 ABIFIT/ IBPM – Associação Brasileira de Fitologia / Instituto Brasileiro de Plantas Medicinais 

 Bancos ( BNDES; CEF; BID e outros) 

 SEBRAE;  

 SESC:  

 SENAC 

 Universidades: UNICAMP; UNESP; UFF; VIÇOSA: UNESP; outras. 

 Associações Empresariais e Entidades Sociais  e OUTRAS. 

 

9. RESPONSABILIDADES 

9.1– A OSCIP (ou entidade outra)... Amigos do Jardim Botânico de Plantas Medicinais é responsável 
pela administração, planejamento, gestão e implantação do Projeto e suas ações prevê: 

a) Fornecer equipamentos e móveis para instalação da sede (escritório /biblioteca e sala de aula) 

b) Disponibilizar recursos financeiros para desenvolvimento do projeto. 

c) Contratar pessoal administrativo do JBPM. 

d) Realizar parcerias com entidades, órgãos e empresas para apoio ao projeto; 

e) Contratar o gerente executivo para o projeto com experiência área de execução de projetos; 

f) Elaborar material de divulgação, sensibilização e de levantamento de dados; 

g) Coordenar, com apoio dos patrocinadores, o desenvolvimento do projeto; 

h) Contratar equipe envolvida no projeto. 

i)    Divulgar o projeto junto ao público-alvo; 

9.2 – Prefeitura Municipal / Órgão Estadual ou outro. 

a) Disponibilizar a área  e sua infra-estrutura para funcionar como sede do JBPM. 

b) Disponibilizar pessoal de apoio operacional  permanente para funcionamento JBPM. 

c) Arcar com custos de impostos, água e energia elétrica. 

d) Disponibilizar serviço de segurança noturna para o JBPM. 

e) Coordenar, em conjunto com a entidade Jardim Botânico de Plantas Medicinais o desenvolvimento do 
projeto. 

f) Apoiar e acompanhar as atividades de modo a permitir que os resultados esperados sejam atingidos 

 

10. PREVISÂO DE  RECURSOS FINANCEIROS E DE DESPESAS 

O Projeto Botânico de Plantas Medicinais é patrocinado pela OSCIP /Prefeitura, outra entidade que 
buscará doações e fontes de receitas a fundo perdido necessários para o amplo desenvolvimento das 
atividades previstas no projeto. 

Para sua implementação Inicial se buscará aporte de recursos de doação junto ao seu corpo de 
associados.  

Será implementada a obtenção de doações para o projeto junto a órgãos do governo estadual e federal.  

Outras doações de entidades nacionais e internacionais serão também buscadas. 
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Outra fonte poderá ser a receitas de ingresso de visitantes e serviços e produtos comercializados. 

A auto sustentação do projeto será feita por vendas de serviços e produtos ligados às plantas medicinais, 
bem como parcerias e investimento em projetos darão perenidade ao projeto. Os programas de 
treinamentos específicos e que estarão vinculados à parte turística será também importante fonte de 
recursos. 

 

11 - CRONOGRAMA 

O prazo previsto para execução da implantação da primeira fase Projeto Jardim Botânico de Plantas 
Medicinais deverá ser de 15 meses. O período de implantação total  é de três anos. 

Cronograma Básico da Primeira Fase – 15 meses 
 

Atividades / meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Divulgação da idéia do Projeto X X X X            

Criação da OSCIP AJBPM X X X             

Adesão Associados Fundadores    X X X          

Adesão outros Associados            X X X X 

Formalização terreno do Jardim Botânico X X X X X X X X X X X X X   

Criação da Logomarca do JBPM    X X X X         

Detalhamento do projeto    X X X X X X X      
Detalhamento das parcerias do projeto    X X X X X X X X X X X X 
Criação do site do projeto    X X X X X X X X     
Fontes de Recursos e Financiamento      X X X X X X X X X   
Biblioteca Centro de Documentação    X X X X X X X X X X X X 
Detalhamento do projeto paisagístico     X X X X X X X X X   
Criação da Univ.Popular de Plantas 
Medicinais 

     X X X X X X X X   

Criação das Hortas & Plantas Medicinais e 
Farmácias Verde 

X X X X X X X X X X X X X X X 

Treinamento de Voluntários / Consultores        X X X X X X X X X 
Criação de Hortos Comunitários e Hortas 
Caseiras de Plantas Medicinais 

X X X X X x X X X X X X X X X 

Estudo de Oportunidades de Negócio       X X X X X X X X X 
Fórum Municipal de Plantas Medicinais           X X X X X 
Inauguração do JBPM             X   
Implantação de Memória Municipal de 
Plantas Medicinais 

           X X   

 

 

12 – INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO 

Eng. Químico Marcio Landes Claussen  
Setor Habitacional Jardim Botânico – Lago Sul - Condomínio Ouro Vermelho I 
Vetor 1 Quadra 19 Casa 11 
71680-379 Brasília DF 
Tel: (61) 9569-5373 e (61) 9856-9873  
E-mail: marcioclaussen@gmail.com 
www.projetoverdesaude.com.br 

tel:%2861%29%209569-5373
mailto:marcioclaussen@gmail.com
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13 – ANEXOS 

Fazem parte integrante deste projeto o ANEXO 1 – Diagrama geral e texto sobre ações e o ANEXO 2 – 
Modelo esquemático do local e mini jardins.  
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SERVIÇOS 
Visitação Pública, 

Turismo e Lazer 

 PRODUÇÃO  
Produção e 

Comercialização de 
hortaliças orgânicas e 
de Plantas Medicinais 

O Jardim Botânico de Plantas Medicinais desenvolverá ações de como 

utilizar de forma correta as plantas medicinais sendo importante fonte de 

conhecimento para a saúde, educação, preservação do meio ambiente, 

cultura e lazer para a população da cidade e de outras regiões. Integram o 

Jardim a Universidade Popular de Plantas Medicinais, Biblioteca, Jardins 

Temáticos, Farmácias Verdes a serem criados nos bairros da Cidade, 

Borboletário, Casa dos Beija-flores, dentre outras atividades. 

. 

 

 
 
 

SAÚDE   
AÇÃO SOCIAL 

EDUCAÇÃO 
Universidade 

Popular de Plantas 
Medicinais 

 
 

 PESQUISA 

Parceria com 
Universidades, 

Entidades e 
Instituições  

“FARMÁCIA  
VERDE” 

Hortas  
de Plantas 
Medicinais  

nos Bairros, 
Escolas, Casas, etc 

 
COMERCIALIZAÇÃO 

 Mudas de Plantas 
Medicinais e Produtos 
(livros; videos; outros) Serviços 

 de Agentes de 
Saúde junto a 

população para 
divulgar o uso 

correto das 
plantas 

medicinais 

BÍBLIOTECA  
Memória Municipal 
 Plantas Medicinais  

 

Borboletário 
Casa dos  

Beija - Flores 

 DIVULGAÇÃO  
Programa de TV 
Portal INTERNET 
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VISITAÇÃO PUBLICA, TURISMO E LAZER. 

 

APRESENTAÇÃO 

O Jardim Botânico de Plantas Medicinais oferecerá para a população da Cidade onde esta 
localizado e das cidades vizinhas do Estado e de outros Estados, bem como turistas de outras 
regiões um local aberto à visitação pública com estrutura adequada para a visitação, que reunirá 
um amplo acervo botânico de plantas medicinais. 

Propiciará que a população disponha de local público onde possa interagir de forma construtiva e 
consciente com a natureza ao seu redor 

Será dada ênfase a ações envolvendo pessoas da terceira idade e estudantes, que além de 
visitação poderão utilizar de treinamentos e informações disponibilizadas pelo projeto. 

 

SERVIÇOS A VISITANTES 

Para garantir um fluxo permanente de visitantes, o que garantirá uma receita perene, será criado 
no Jardim um amplo serviço de atendimento e diversas atrações permanentes e sazonais. 

A maioria destas ações e atrações se viabilizará com a instalação do JBPM em áreas, que disporá 
de toda a infra-estrutura que possibilitará a instalação de atrações e realização de eventos. 

Segue abaixo relação de algumas de atrações e ações a serem implementadas no jardim visando 
atrair visitantes e estudantes.  

 

ATRAÇÕES 

a) Criar um Borboletário e a Casa dos beija-flores”; 

b) Universidade Popular de Plantas Medicinais (Cursos práticos para população e visita / 
palestras para pessoas da terceira idade). 

c) Biblioteca especializada em plantas medicinais. 

d) Quiosques de venda de produtos produzidos pelo JBPM (sucos, café orgânico, lanches, 
doces caseiros, vasos de plantas medicinais, livros, vídeos e outros)  

e) Cantina especializada em alimentação natural e orgânica. 

f) Criação de Quiosque do JBPM no Centro da Cidade. 

g) Criar diversos centros de plantas medicinais referenciais  para facilitar a visitação, com os 
seguintes enfoques: 
1 – “Plantas Medicinais & Regiões do Brasil”  
2 – “Plantas Medicinais & Nações”. 
3 – “Plantas Medicinais & Seres Vivos”  
4 – Outras atrações semelhantes poderão ser criadas, tais como:Plantas Medicinais & 
Perfumes; Plantas Medicinais & Bebidas; Plantas Medicinais & Alimento; Plantas 
Medicinais & Afrodisíacas; Plantas Medicinais & Frutas; Plantas Medicinais & Temperos; 
Plantas Medicinais & Beleza 

h) Promover visitas e treinamento / palestra a estudantes da 1ª a 8ª série. 

i) Serviços de hospedagem em parceria com hotéis próximos ao JBPM para grupos de pessoas 
ou de familiares. 
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j) Disponibilizar aparelho de comunicação individual com dados sobre as plantas medicinais 
disponíveis no jardim; 

k) Ter no jardim exemplares de todas as plantas com qualidade e procedência atestada por 
entidade especializada. 

l) Comercialização de mudas e sementes de plantas medicinais com qualidade e procedência 
atestada por entidade especializada. 

m) Programa de TV “Verde Saúde / Botica da Vovó” e Portal Internet. 
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UNIVERSIDADE POPULAR DE PLANTAS MEDICINAIS 

 

OBJETIVO 

A Universidade será um programa do Jardim Botânico de Plantas Medicinais  e tem por objetivo 
divulgar o saber popular e democratizar o conhecimento cientifico sobre as plantas medicinais 
para a população.  

Será o programa do Jardim responsável pelos temas: educação, informação sobre saúde e difusão 
da medicina caseira e manipulação e o uso correto das plantas medicinais. Será responsável pela 
confecção e divulgação de material impresso e em vídeo sobre o uso de fitoterapia e plantas 
medicinais para a população. Procurará utilizar todos os veículos de comunicação para a difusão 
das informações.  

A Universidade Popular de Plantas Medicinais (UPPM) é uma proposta inovadora de circulação 
do saber das plantas medicinais ao alcance de todos e que valoriza todos os tipos de 
conhecimentos e que procurará estabelecer um novo diálogo entre o conhecimento popular e o 
científico.  

 

TREINAMENTO / CURSOS 

A Universidade de forma pratica fornecerá treinamento a pessoas das comunidades do 
município, visando criar um grupo de agentes multiplicadores e voluntários em saúde com 
prática no uso correto de plantas medicinais. Utilizará a metodologia do “Fazendo e 

Aprendendo”. 

A maioria dos cursos serão voltados para popularizar o cultivo e o correto uso das plantas 
medicinais.  

     Exemplos de alguns cursos livres a ser fornecido: 

 Bioenergética e Plantas Medicinais - Introdução 

 Jardinagem; 

 Aprendendo e Ensinando a Usar Plantas Medicinais; 

 Cultivando as Plantas Medicinais; 

 Colhendo e Guardando as Plantas; 

 Preparação de Chás, Tinturas e Xaropes; 

 Iniciação de Jardineiros; 

 Paisagismo; 

 Horta Orgânica de Plantas Medicinais; 

 Criando e Gerenciando uma “Farmácia Viva”; 

 Uso das Plantas Medicinais na Comunidade; 

 Adubação Verde; 
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CURSOS SUPERIOR E TÉCNICO DE FITOTERAPIA 

A UPPM apoiara a formação e educação permanente dos profissionais de saúde e estimulará as 
universidades e escolas da região a inserir nos seus cursos de graduação e pós-graduação 
envolvidos na área, disciplinas com conteúdo voltado às plantas medicinais e a fitoterapia. 

Buscará através de parcerias a utilização e divulgação do conhecimento disponível sobre as 
plantas medicinais nas universidades e instituições de pesquisa do governo. Esta ação buscará 
resgatar e valorizar o conhecimento tradicional e promover a troca de informações entre grupos 
de usuários detentores de conhecimento tradicional, pesquisadores, técnicos, trabalhadores em 
saúde e representantes da cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos; 

Promoverá e incentivará a realização de curso superior de fitoterapia na Universidade Federal de 
Sergipe ou em outras instituições de ensino superior que demonstrar interesse - este a ser 
realizado em parcerias com entidades e instituições de ensino superior que desenvolvam ações 
no campo das plantas medicinais (Fundação Oswaldo Cruz; IBPM - Instituto Brasileiro de 
Plantas Medicinais; UNICAMP, UNESP, UFF, UFRJ, UFRRJ, UFLAVRAS, UFVIÇOSA, 
outras). 

 

MEDICINA CASEIRA / PLANTAS MEDICINAIS 

No que se refere à medicina caseira a UPPM dará ênfase as ações ligadas diretamente a APS - 
Atenção Primária à Saúde, cujo trabalho consiste no aprimoramento do uso popular das plantas 
medicinais, no cultivo das hortas vivas e na manipulação caseira dos remédios das plantas.  

A medicina tradicional é parte da cultura de todos os povos do mundo e tem sido recomendada 
pela OMS - Organização Mundial de Saúde que os governo implantem programas de saúde para 
que diminuam os custos mediante o descobrimento do valor das plantas medicinais, através do 
resgate do seu “saber” e “saber fazer”.. 

Realizará anualmente o “Fórum de Plantas Medicinais” para difundir o uso correto das plantas 

medicinais, bem como realizar “Encontros e Reuniões de Raizeiros” com o objetivo de manter e 

preservar a cultura do uso popular de plantas medicinais. 
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 BIBLIOTECA, BORBOLETÁRIO / CASA DOS BEIJA-FLORES, 

COMERCIALIZAÇÃO, PESQUISA, PRODUÇÃO e DIVULGAÇÃO 

 

BIBLIOTECA 

A biblioteca será uma fonte de consulta especializada visando popularizar junto ao povo, o uso 
correto das plantas medicinais e para tal: 

 Irá armazenar e divulgar informações sobre o bom uso de plantas medicinais em nível 
municipal incorporando a sabedoria popular local. 

 Implantará a “Memória Municipal de Plantas Medicinais” catalogando e registrando a 

experiência e ”Sabedoria Popular” municipal  buscando resgatar e registrar a memória popular 
do uso doméstico de plantas medicinais. 

BORBOLETÁRIO / CASA DOS BEIJA-FLORES E JARDIM SENSORIAL 

Serão criadas atrações ligadas ao tema com o objetivo de promover a atração de visitantes 
para gerar receitas para a sustentabilidade do Jardim Botânico de Plantas Medicinais. 

COMERCIALIZAÇÃO DE MUDAS E PRODUTOS 

Será disponibilizada aos visitantes a possibilidade de adquirir mudas, sementes e produtos 
(vídeos, livros, outros) voltados às plantas medicinais. 

PESQUISA 

Serão desenvolvidas parcerias com Entidades e Instituições de Ensino que desenvolvam ações na 
área de pesquisa cientifica das plantas medicinais. O estabelecimento de Programas de Pesquisa 
de plantas medicinais, visando à comprovação da sabedoria popular e o seu uso correto. 

PRODUÇÃO AGRÍCOLA 

O Jardim Botânico propiciará o fornecimento de assistência técnica e comercial e os atuais 
produtores do Município que se interessarem pelo negócio que envolve as plantas medicinais. 

DIVULGAÇÃO 

 Programa de TV “Verde Saúde / Botica da Vovó” 

O programa de TV “Verde Saúde / Botica da Vovó” tem por objetivo fornecer informações 

gerais sobre a utilização e o uso correto das plantas medicinais e os tipos e formas de aplicação 
de terapias naturais.  

Será fonte de matérias para a criação da coleção das fitas educativas intitulada: “Botica da Vovó 

/ Plantas Medicinais”. 

 Portal Verde Saúde/Jardim Botânico de Plantas Medicinais 

A criação de um site que ilustrará de forma virtual o Jardim Botânico de Plantas Medicinais. 

 

 

 

 

 



   

Jardim Botânico de Plantas Medicinais 
 

 
 
 

14 

SAÚDE e AÇÃO SOCIAL -  FARMÁCIA VERDE 

 
O QUE É FARMÁCIA VERDE? 

O Farmácia Verde é uma ação pratica do Jardim Botânico de Plantas Medicinais junto a população carente da 
Cidade e que tem por objetivo principal disponibilizar de forma pratica, perene o acesso e conveniência para o 
uso de plantas medicinais “in natura”, secas ou em formulações. 

A ação tem por meta a implantação em cinco anos de 20 hortas de plantas medicinais em escolas,  bairros e 
nas  comunidades carentes, que irá popularizar o “saber” e “saber fazer” do seu uso correto “in natura” e  seco 
(plantação, colheita, manuseio, armazenamento, preparo de infusões, etc ).  

Prevê o treinamento de pessoas do bairro, criando um grupo de voluntários em saúde com prática no uso 
correto de plantas medicinais.  

Estudos de pesquisa e constatação pratica comprovaram que mais de 80% dos atendimentos de consultas 
medicas ligadas diretamente a APS - Atenção Primária à Saúde, nos Centros de Saúde e Hospitais poderiam 
ser diagnosticados e tratados em casa utilizando-se plantas medicinais. 

A utilização das plantas medicinais como remédios tem grande receptividade junto à população, que hoje se 
encontra sem condições financeiras para acompanhar os constantes aumentos praticados pela indústria 
farmacêutica e especialmente por tratar-se de cultura popular de efeitos terapêuticos amplamente 
comprovada. 

QUAL A  ORIGEM DO PROJETO? 

A criação de Hortos comunitários incorpora o conceito Farmácia Viva criado em 1985 pelo Professor Francisco 
Matos da Universidade Federal do Ceará e presidente de honra do Instituto Brasileiro de Plantas Medicinais. 

Existem hoje centenas de  “Farmácias Vivas” implantadas em diversas cidades e destacamos a chamada 
“Farmácia Verde” em Ipatinga/MG, o Projeto Verde Saúde de Curitiba - PR e o da  “Oficina de Ervas” que 
funciona a diversos anos no Colégio Santa Catarina em Petrópolis. 

QUAIS AS METAS  A SEREM PERSEGUIDAS PELO PROJETO? 

1 – Incentivo para a comunidade criar e manter seu horto de plantas medicinais. 

2 - Fornecimento de mudas e sementes de plantas medicinais e a divulgação de seu uso correto para a 
comunidade. 

3 - Armazenar, registrar e divulgar informações sobre o bom uso de plantas medicinais incorporando a 
sabedoria popular local. 

4 - Acompanhar e avaliar os diversos projetos semelhantes sobre o uso de plantas medicinais. 

5 - Popularizar junto ao povo, especialmente o de baixa renda o uso correto “in natura” e seco ( plantação, 
colheita, manuseio, armazenamento, preparo de infusões, etc ) das plantas medicinais. 

6 - Fornecimento de mudas, sementes e informações básicas para a comunidade criar em sua casa sua 
farmácia verde. 

7 - Treinamento ao pessoal das comunidades do município, visando criar um grupo de agentes multiplicadores 
e voluntários em saúde com prática no uso correto de plantas medicinais. 
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IDÉIA / MODELO DE ESTRUTURA DO JARDIM BOTÂNICO DE PLANTAS MEDICINAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JARDINS TEMÁTICOS E SENSORIAIS 
 

 

Diversos Centros de Plantas Medicinais em uma mesmo local com os seguintes enfoques: 

1 – “Plantas Medicinais & Regiões do Brasil”: Espaços com mesmo tamanho com tipos de 
plantas e amostras de remédios de plantas e informação com fotos e materiais das regiões: Norte; 
Nordeste; Centro Oeste; Sudeste e Sul. 

2 – “Plantas Medicinais & Nações”: Paises representando os continentes com espaços com 
mesmo tamanho (tratamento igualitário) com tipos de plantas medicinais e amostras de remédios. 
Informação com fotos e materiais dos paises. Poderá ser patrocinado pelos paises. 

3 – “Plantas Medicinais & Seres Vivos”: Espaços com tipos de plantas usadas no tratamento de 
doenças do coração, pressão, diabete, câncer, outras. 

4 – “Plantas Medicinais & Ecumenismo”: Espaço Ecumênico: “Deixa a luz do Céu entrar”-
Um grande espaço circular, tendo uma área central com abobada de vidro para cultos e meditação 
circundado por espaços com mesmo tamanho com tipos de plantas e informação por tipo de religião 
(Católica; Judaica; Budista; Islâmica; Protestante; Espírita, outras). 

5 – “Plantas Medicinais & Frutas” Espaço com tipos de plantas frutificas usadas na prevenção e 
no tratamento de doenças. 

6 – “Plantas Medicinais & Temperos”: Espaço com tipos de plantas usadas no tempero de 
alimentos. 

7- Exemplos de outros possíveis espaços: Plantas Medicinais & Perfumes; Plantas 
Medicinais & Bebidas; Plantas Medicinais & Afrodisíacas; Plantas Medicinais & Beleza 

                                      Jardim Temático                                         “ Plantas Medicinais & Nações”  

 

  
Borboletário 

 
Casa dos 

Beija-Flores 

Estufas e Silos 
Sementeiras 

Jardim 
Temático  

Plantas 
Medicinais & 

Frutas 

 
 

              Áreas 
Administrativa e Educacional 

- Escritório 

- Centro Audio Visual 

- Universidade Popular de Plantas 
Medicinais /Salas de aulas  auditório 

- Biblioteca 
- Alojamento funcionários 
- Loja de Conveniência 

- Banheiros público 
- Estacionamentos. 
- Estacionamernto  

 Estufas e Silos 
 Galpão de 

seleção 
 Oficina das 

Ervas 
 

MINIS JARDINS – Hortas de Plantas Medicinais; Hortos de Plantas 
 

Hortas Plantas Medicinais 

Jardim Temático: “Plantas 
Medicinais & Seres Vivos” 

 

Espaço Ecumênico 
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entrar” 

Plantas Medicinais 
& Ecumenismo 

Banco de 
Mudas e Horta 

 

Jardim Temático 
 “Plantas Medicinais & 

Regiões do Brasil” 

Reserva Natural de Florestas de Mata Atlântica – Indicação Plantas Medicinais 

Jardins Temáticos 
Plantas Medicinais & 

Temperos 
 

Plantas Medicinais & 
Perfumes 
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RESOLUÇÃO CONAMA nº 339, de 25 de setembro de 2003 Publicada no DOU no 213, de 3 
de novembro de 2003, Seção 1, páginas 60-61 
Dispõe sobre a criação, normatização e o funcionamento 
dos jardins botânicos, e dá outras providências. 
 
IMPORTANTE: O Jardim Botânico de Plantas Medicinais deverá ser enquadrado 
inicialmente na Categoria C 
 

i Art. 5o O jardim botânico será classificado em três categorias denominadas “A”, “B” e “C”, 

observando-se critérios técnicos que levarão em conta a sua infra-estrutura, qualificações do corpo 
técnico e de pesquisadores, objetivos, localização e especialização operacional. 

§ 1o Nos casos em que não forem atendidas as exigências para a classifi cação, prevista nos arts. 6o , 
7o e 8o desta Resolução, o jardim botânico poderá receber registro provisório com enquadramento 
na categoria C, desde que atenda a, no mínimo, seis das exigências da categoria para a qual requeriu 
o enquadramento. 
________________________ 
 
Art. 8o Serão incluídos na categoria “C” os jardins botânicos que atenderem às seguintes 
exigências: 
I - possuir quadro técnico-científi co compatível com suas atividades; 
II - dispor de serviços de vigilância e jardinagem, próprios ou terceirizados; 
III - manter área de produção de mudas, preferencialmente de espécies nativas da 
fl ora local; 
IV - dispor de apoio administrativo e logístico compatível com as atividades a serem 
desenvolvidas; 
V - desenvolver programas de pesquisa visando à conservação das espécies; 
VI - possuir coleções especiais representativas da fl ora nativa, em estruturas adequadas; 
VII - desenvolver programas na área de educação ambiental; 
VIII - possuir infra-estrutura básica para atendimento de visitantes; 
IX - ter herbário próprio ou associado com outra instituição; 
X - possuir sistema de registro para o seu acervo; e 
XI - oferecer apoio técnico, científi co e institucional, em cooperação com as unidades 
de conservação, previstas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza- 
SNUC, instituído pela Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000. 


