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R$

DESCRIÇÃO

20 mil

com capital de giro de 30% do
investimento inicial

O uso de ervas medicinais na cura de doenças remonta aos tempos ancestrais e seu emprego na medicina popular sempre foi muito difundido.
Hoje em dia, com a chamada “consciência verde”, seu uso tem se intensificado, principalmente pela comprovada eficiência em muitos casos e,
em parte, pela crença duvidável que por serem provenientes da natureza,
as plantas não acarretam riscos à saúde. Vale ressaltar que medicamentos feitos à base de ervas estão invadindo também a indústria farmacêutica. Em razão do avanço das pesquisas, os laboratórios estão desenvolvendo, cada vez mais, medicamentos com base nos princípios ativos
de plantas. Por conta do crescimento do setor, agricultores e indústrias
enxergaram no cultivo de ervas medicinais uma grande oportunidade de
negócios. Além da produção de dermocosméticos, neste nicho podemos
incluir ainda chás, tinturas, extratos, cremes, shampoos e sabonetes com
essências naturais.

ESTRUTURA
O processo dos produtos fitoterápicos começa com a coleta de plantas medicinais, que são a matéria-prima dos produtos. Embora a maior
parte da produção brasileira de plantas medicinais advenha do processo extrativista, o cultivo doméstico vem ganhando destaque. Com isso,
um espaço de aproximadamente 70m², com temperatura ideal, luminosidade e umidade controlada, seria de suma importância. Além disso, um
bom sistema de irrigação e ventilação é necessário.
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PESSOAL
Agricultores (no máximo dois) que entendam e saibam cultivar determinados tipos de plantas e ervas específicas. Para isto, existe um curso específico de cultivo de plantas medicinais e identificação de algumas delas.
Quanto mais os profissionais forem capacitados, melhor será. Além disso,
o próprio dono do empreendimento pode atuar como administrador.

EQUIPAMENTOS
Jardineiras, vasos ou canteiros com pelo menos 20cm de profundidade.
Uma jardineira de 20cm x 60cm, por exemplo, acomoda 12 mudas. Pode
ser de plástico, argila, cerâmica, metal ou vidro. Pás, peneiras, carrinhos
de transporte de terra, enxadas, tesouras de poda, regadores com capacidade de 10 litros ou sistema de irrigação automatizada (esse processo
encarece os custos iniciais), sementeira, arame, bambu, borrifador, luvas,
ferramentas de jardinagem, terra orgânica adubada e mudas orgânicas.

