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Seção: Botânica Econômica
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O Projeto Profito do Núcleo de Gestão em Biodiversidade e Saúde (Farmanguinhos/Fiocruz), tem como 
objetivo implantar modelos sócioprodutivos agroecológicos de plantas medicinais em parceria com os 
agricultores familiares, atendendo as ações do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. 
O modelo agroecológico adotado foi o sistema agroflorestal (SAF), composto por espécies medicinais 
como o assa-peixe (Vernonia polyanthes Less.), a carqueja (Baccharis trimera (Less.) DC.), a aroeira 
(Schinus terebinthifolius Raddi), a pitanga (Eugenia uniflora L.), e a goiaba (Psidium guajava L.), que 
como as demais foram selecionadas por pertencerem a Mata Atlântica, e estarem presentes nas listas 
publicadas pelo SUS. O SAF foi formado em maio de 2010 como experimento para análise de resultados 
e modelo para os SAFs que serão implantados nas propriedades dos agricultores familiares do entorno do 
Maciço da Pedra Branca. A implantação aconteceu numa área de 400 m2, subdividida em 100 quadrados 
de 4 m2, com cada quadrado contendo em cada vértice espécies arbóreas e no seu interior ou face 
plantas arbustivas, rasteiras e trepadeiras. A área cultivada recebeu uma aplicação de calcário dolomítico 
(equivalente a 1ton/ha) e aplicação de 200 g de fosfato natural de rocha em cada cova. Em maio de 2011 
foram coletados 84 indivíduos de assa-peixe de uma área de 240 m2, que geraram 76,8 kg de peso fresco 
total de parte aérea e 20,8 kg de folhas frescas e 7,8 kg peso total de folhas secas. Estes resultados 
indicam que numa projeção de produtividade por hectare (kg/ha) a espécie pode produzir 866,7 kg/ha de 
folhas frescas por colheita, sendo possível a realização de mais de um corte por ano para obtenção de 
matéria-prima e manejo para entrada de luz no SAF. Estes dados demonstram o potencial da V. polyanthes 
como alternativa viável para SAFs formados com espécies medicinais e manejados com baixa entrada de 
energia no sistema produtivo; e o seu importante papel como componente para propostas de sistemas de 
produção vegetal que visem à geração de renda sustentável. Entretanto, existe a necessidade de maiores 
informações botânicas para a correta caracterização da sua fenologia, do seu potencial reprodutivo e a 
variação genética encontrada dentro e entre populações.
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