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PLANTAS MEDICINAIS E AGRICULTURA FAMILIAR 
Medicinal plants and family farming 
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RESUMO: A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São 
Paulo, através da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral têm 
promovido nos municípios do âmbito de atuação do Escritório de 
Desenvolvimento Rural de Jales, palestras, cursos, oficinas e atividades no 
campo com o objetivo de divulgar entre os agricultores familiares e demais 
público interessado pelo tema de plantas medicinais. Nas palestras e cursos 
são enfocados assuntos como histórico do uso na história da humanidade e no 
Brasil, identificação de plantas, cultivo comercial e caseiro, tratos culturais, 
colheita e comercialização. Também são enfocados aspectos de mercado para 
a Indústria, plantas medicinais reconhecidas pela ANVISA e seu uso como 
Fitoterápicos. Além da parte teórica, de acordo com o público da capacitação é 
realizada a parte prática. A divulgação e capacitação junto aos agricultores 
familiares visam orientar sobre o cultivo comercial como possibilidade de 
atividade nas pequenas propriedades sendo assim mais uma possibilidade de 
renda, dado que a demanda têm crescido gradativamente. Nas atividades de 
campo foi criado um pólo de propagação vegetativa na horta municipal de Três 
Fronteiras e outro está em planejamento no viveiro municipal de Santa Fé do 
Sul. Este material tem abastecido as pastorais de saúde, agricultores e 
comunidade além de fornecer material para as atividades educativas de curso 
e oficinas. Foram totalizados no ano de 2017, oito cursos, duas oficinas, três 
palestras e 21 visitas de acompanhamento técnico nos pólos de propagação 
vegetativa e propriedades rurais. 
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