
 
 I Oficina de Fitoterápicos do Polo BioAmazonas 

 Resumo da consulta aos atores de diferentes nichos pertencentes à cadeia de plantas medicinais e fitoterápicos no Amazonas 

PARÂMETROS 
ASSOCIAÇÕES E 

COOPERATIVAS 
EMPRESAS GOVERNO 

INSTITUIÇÕES DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA 

Visão sobre o 

conceito de 

fitoterápicos 

Baseada no conhecimento 

tradicional e algumas informações 

técnicas repassadas, foco no 

beneficiamento 

Técnico, mas apresenta dificuldade de 

entendimento por parte dos conceitos 

propostos pela ANVISA 

Técnico, mas apresenta dificuldade de 

unidade por parte de dos diferentes 

órgãos com diferentes visões 

Técnico, mas apresenta dificuldade de entendimento 

por parte dos conceitos propostos pela ANVISA 

Fitoterápicos 

prioritários 

Copaíba, andiroba, capim santo, 

chicória, cacau, camu-camu, jambu, 

boldo, matruz, açaí, crajirú, jatobá e 

breu branco 

Copaíba, andiroba, açaí, camu-camu, 

castanha-do-Brasil, cupuaçu, crajiru, 

jucá, jambú e cumaru 

Copaíba, andiroba, chambá, abacaxi, 

açafrão da Índia, caraparnaúba e 

marupazinho 

Copaíba, andiroba, guaraná, chambá, crajiru, jatobá, 

mururé e lacre branco 

Origem 
Agricultura familiar Comunidades via associações e 

cooperativas, baixo para médio 

Agricultura familiar Comunidades via associações e cooperativas 

Produtividade Baixa Baixa para média Baixa Baixa 

Organização da 

cadeia 

Baixa Razoável Baixa para razoável Baixa 

Melhor modelo de 

produção 

Associativo e Cooperativista Negociação direta com associações e 

cooperativas 

Associativo e Cooperativista Associativo e Cooperativista 

Gargalos 

Organização e capacitação dos 

produtores, criação de demandas e 

ofertas de mercado, necessidade de 

modernização tecnológica, logística 

e infraestrutura 

Mapeamento e controle da produção, 

capacitação dos produtores, valorização 

do Selo Amazônia, entendimento da 

legislação da ANVISA, rastreabilidade 

do produto 

Organização e capacitação dos 

produtores, criação de demandas e 

ofertas de mercado, necessidade de 

modernização tecnológica, logística e 

infraestrutura 

Mapeamento e controle da produção, capacitação 

dos produtores, valorização do Selo Amazônia, 

entendimento da legislação da ANVISA, 

rastreabilidade do produto, ambiente de inovação e 

falta de investimento e infraestrutura de CTI 

Sistemas de 

produção 

SAF’s e extrativistas SAF’s, extrativistas e cultivo SAF’s e extrativistas SAF’s e extrativistas 

Beneficiamento 

Quando existe, são transformados 

em sabonetes, shampoos, cremes, 

pomadas, xaropes dentre outros. 

Fitocosméticos, fitomedicamentos e 

nutracêuticos 

Fitocosméticos, fitomedicamentos e 

nutracêuticos 

Fitocosméticos, fitomedicamentos, nutracêuticos e 

IFAV’s 

Rastreabilidade 

Inexiste Razoável, ainda faltam informações de 

origem de algumas matérias-primas 

Há ampla necessidade de melhoria. 

Governo vem trabalhando para 

intensificar políticas públicas que 

beneficiem o Selo Amazônia. 

Há ampla necessidade de melhoria e mapeamento 

de dados de origem das matérias-primas e dos 

produtos em si 

Comercialização 

Formal e informal, com ou sem 

intermediário 

Direta para os consumidores em locais 

físicos, plataformas de e-commerce ou 

B2B. Há demanda do mercado externo 

Formal e informal, com ou sem 

intermediário 

Formal e informal, com ou sem intermediário 

Controle de 

produção 

Pouquíssimo ou nenhum Pouquíssimo ou nenhum para matérias-

primas. Médio para produto final 

Pouquíssimo ou nenhum Pouquíssimo ou nenhum 

Preço de mercado 

Geralmente não remunera 

adequadamente o produtor, 

problemas com intermediários 

Segue as relações de mercado Geralmente não remunera 

adequadamente o produtor, problemas 

com intermediários 

Geralmente não remunera adequadamente o 

produtor, problemas com intermediários 


