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RESUMO DO PROJETO
A Articulação Pacari reúne 47 farmácias tradicionais e or-
ganizações comunitárias para cultivar plantas medici-
nais, preservar o conhecimento ecológico tradicional e as 
tradições de saúde e proteger a biodiversidade do bioma 
Cerrado brasileiro. Na ausência de uma legislação abran-
gente que reconheça as práticas de saúde tradicionais, a 
Pacari mobilizou produtores de plantas medicinais e profis-
sionais de saúde locais para desenvolver a autorregulação. 

Padronizações foram colocadas em prática para regula-
mentar a elaboração de remédios tradicionais, a segurança 
e as condições sanitárias do processamento das plantas e 
também para regular as técnicas de colheita sustentável. 
Por meio da sua “Farmacopeia Popular do Cerrado”, a Pacari 
desenvolveu um sistema único para documentar o conhe-
cimento tradicional envolvendo a participação de mais de 
260 profissionais de saúde tradicionais. Os benefícios de 
saúde desta iniciativa se estendem a mais de 3.000 pessoas 
por mês. O cultivo de plantas medicinais e a administração 
de pequenas farmácias também geram empregos e fontes 
de renda.
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O Cerrado

Localizado no platô do planalto central do Brasil no centro-nordeste 
do país, o Cerrado é uma vasta savana tropical que engloba os 
estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. 
Abrangendo quase 1.300.000 quilômetros quadrados, esse bioma 
cobre cerca de 21% da área terrestre do Brasil. O Cerrado é a savana 
mais biologicamente rica do mundo, abrigando pelo menos 10.000 
espécies de plantas, onde quase metade delas são endêmicas do 
Cerrado, bem como uma série de aves e espécies de mamíferos 
endêmicos. O Cerrado também alimenta três das maiores bacias 
hidrográficas da América do Sul: a bacia Amazônica, a do Rio 
Paraguai e a do Rio São Francisco.

Apesar de seu alto nível de biodiversidade, o Cerrado continua sendo 
uma das savanas menos protegidas do mundo. Embora em teoria o 
Cerrado esteja protegido até certo ponto pelo Código Florestal do 
Brasil, essa lei é mal aplicada e menos de 2% dele está formalmente 
protegido em parques nacionais ou áreas de conservação. Até 
décadas recentes, os principais habitantes do Cerrado eram povos 
indígenas e pequenos agricultores que sobreviviam principalmente 
da agricultura de subsistência, abrindo pequenas áreas de terra 
para plantar e criar gado. No entanto, a década de 1960 marcou o 
início da expansão da agricultura comercial de larga escala em todo 
o Cerrado. Desde então, nas décadas que se seguiram, o Brasil se 
tornou um dos maiores produtores e exportadores de soja, grande 
parte cultivada no Cerrado. Ao longo dos últimos 25 anos, cerca 
de 35% do Cerrado teve sua vegetação nativa removida a fim de 
sustentar a produção agrícola e a pecuária de larga escala e a sua 
fundamental biodiversidade continua sendo negligenciada em 
favor da expansão agrícola.

Plantas medicinais e curadores tradicionais do Cerrado

Um grupo de pessoas que valoriza a biodiversidade do Cerrado 
é o dos raizeiros e raizeiras – curadores tradicionais do bioma 
Cerrado – que utilizam plantas medicinais da região no preparo de 

remédios caseiros para uma variedade de doenças e enfermidades. 
O conhecimento tradicional dos raizeiros é passado de geração a 
geração e compreende saberes detalhados dos recursos naturais 
locais e das técnicas para a coleta das plantas. A ética tradicional 
dos raizeiros é a de responder às necessidades de saúde de suas 
comunidades, aceitando pequenos pagamentos ou produtos em 
troca, e, frequentemente, oferecendo seus serviços gratuitamente. O 
conhecimento e as tradições dos curadores tradicionais representam 
um patrimônio cultural imaterial que merece ser preservado junto 
com o próprio bioma Cerrado. Reconhecendo isso, foi estabelecida 
em 1999 uma rede de sociedades civis para preservar a biodiversidade 
do Cerrado e promover a legitimidade dos curadores tradicionais e 
comunidades que dependem de seus recursos naturais.

A Articulação Pacari 

A Articulação Pacari nasceu da pesquisa participativa realizada 
por duas organizações da sociedade civil: a Rede Cerrado, que 
congrega mais de 300 organizações societárias trabalhando na 
promoção do desenvolvimento sustentável e na conservação 
do Cerrado e a Rede de Plantas Medicinais da América do Sul. O 
objetivo desta colaboração foi a identificação das oportunidades 
e dos desafios para as organizações locais que trabalham com 
plantas medicinais na região. A partir deste diagnóstico inicial, 
a Articulação Pacari surgiu organicamente como um sistema 
de apoio para estes grupos locais. Com a ajuda de subvenções 
internacionais, incluindo recursos do programa implementado 
pelo PNUD - Programa de Pequenas Subvenções do Fundo Mundial 
para o Ambiente (GEF -SGP) e em parceria com os ministérios 
governamentais competentes, a articulação tem evoluído ao longo 
das últimas décadas para preencher uma variedade de funções: 
documentando e promovendo o trabalho dos curadores, coletores e 
produtores tradicionais; melhorando as práticas de processamento 
e ajudando os produtores a comercializar seu produtos em conjunto 
e finalmente aumentando seu poder de negociação na defesa de 
legislação e políticas mais favoráveis sobre plantas medicinais. 

Antecedentes e Contexto
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Atualmente, a Articulação Pacari reúne 47 organizações comunitárias 
que promovem a medicina tradicional e o uso sustentável dos 
recursos do Cerrado em dez regiões nos estados de Minas Gerais, 
Goiás, Tocantins e Maranhão. Além de proteger espécies de plantas 
nativas utilizadas no preparo de medicamentos tradicionais, a 
articulação foi capaz de influenciar a legislação nacional para 
reconhecer a prática da medicina tradicional e para conter a perda 
do conhecimento que ocorre quando a cadeia de transmissão 
entre gerações é quebrada. Entre os participantes da articulação se 
encontram vários grupos sociais que são marginalizados no Brasil, 
como pequenos agricultores, extrativistas, assentados da reforma 
agrária, grupos de mulheres, pessoas que recebem benefícios 
de imigrantes e de saúde, coletores de cocos e organizações 
comunitárias que representam povos afro-brasileiros e indígenas. 
As mulheres constituem 90% dos membros da articulação. 
Oportunidades de capacitação são oferecidas a todos esses grupos 
sociais e organizações comunitárias, assim como possibilidade de 
participação na gestão da Articulação. 

Estrutura organizacional

As organizações comunitárias que participam na Articulação Pacari 
se reúnem anualmente em uma assembleia geral onde podem 
eleger 19 representantes legais (denominada Associação Pacari), 
rever o orçamento da rede, renovar a adesão e avaliar atividades 
anteriores. Além da Associação Pacari, a estrutura organizacional da 
rede inclui organizadores regionais e um Conselho de Administração. 
Em cada região onde a articulação atua há um organizador regional 
cuja responsabilidade é a de integrar os grupos locais em atividades 
regionais e informá-los das decisões da rede nacional. O Conselho 
de Administração é composto por um gerente sênior, um secretário 
geral, um tesoureiro e um conselho fiscal e seus suplentes, os 
quais são eleitos para um mandato de três anos. Quatro membros 
do conselho são responsáveis pela formulação de políticas para a 
Articulação Pacari e há dois conselheiros executivos de coordenação 
que são endossados pela assembleia geral. A coordenação política da 
Articulação Pacari é realizada atualmente por quatro mulheres que 
representam respectivamente um grupo feminino, os assentados de 
reforma agrária, uma organização da comunidade afro-brasileira e 
os agricultores familiares.
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Principais Atividades e Inovações

Os três pilares da Articulação Pacari são: promover o cultivo e a 
colheita sustentável das plantas medicinais; introduzir técnicas mais 
sanitárias e aperfeiçoadas nas farmácias comunitárias e melhorar 
a preservação e a comunicação do vasto conhecimento mantido 
pelos curadores tradicionais para garantir que ele seja passado para 
as próximas gerações. As atividades específicas da rede incluem a 
pesquisa participativa, facilitando a troca de conhecimento entre 
as comunidades, a capacitação de seus membros, a produção e o 
registro do conhecimento tradicional da medicina e a participação 
na formulação de políticas públicas.

As atividades foram indicadas pela extensa pesquisa participativa 
realizada no início da existência da articulação para identificar as 
necessidades mais prementes das organizações comunitárias e dos 
curadores tradicionais que dependem da rica biodiversidade do 
Cerrado. As principais preocupações identificadas por esta pesquisa 
compreendem a percepção da falta de legitimidade da prática 
da medicina tradicional, as ameaças ao acesso das comunidades 
à biodiversidade, a necessidade de proteger e preservar os 
conhecimentos tradicionais e a necessidade de desenvolver 
estratégias de renda adaptadas à realidade das comunidades rurais 
do Cerrado. O programa da Articulação Pacari está adaptado para 
responder a essas necessidades e desafios. 

Farmácias comunitárias

Um dos elementos mais importantes do trabalho da Articulação 
Pacari é o apoio às farmácias comunitárias para modernizar suas 
técnicas de processamento e promover boas práticas de saúde. 
A articulação apoia atualmente 31 farmácias comunitárias onde 
remédios caseiros são preparados coletivamente por grupos 
comunitários. Cada farmácia comunitária possui seu próprio local 
que é aberto ao público. A estrutura geralmente consiste de um ou 
dois quartos, um banheiro e uma horta de plantas medicinais. As 
farmácias comunitárias produzem cerca de 14 tipos de remédios 

caseiros incluindo tinturas, xaropes, vinagres medicinais, pomadas, 
cremes, sabonetes, pílulas, balas medicinais ou pastilhas, doces 
ou geleias medicinais, óleos medicados, pós e chás. Cerca de 70 
espécies diferentes de plantas são utilizadas para produzir uma 
média de 40 medicamentos diferentes. Aproximadamente 40% das 
plantas utilizadas são endêmicas do Cerrado.

A maioria das farmácias comunitárias é operada por mulheres 
- geralmente um grupo de 3 a 6 raizeiras. Embora a Articulação 
Pacari forneça suporte para essas farmácias, elas são principalmente 
empresas autossustentáveis, administradas individualmente pelos 
curadores locais ou pela comunidade. Em várias comunidades, essas 
farmácias funcionam como primeira parada para quem procura 
assistência médica e os remédios são vendidos a baixo custo e com 
frequência doados para aqueles que não podem pagar. Dessa forma, 
elas fornecem um serviço essencial para as comunidades rurais a que 
atendem. A receita proveniente da venda dos remédios sustenta o 
trabalho das farmácias. 

Apesar da importância do trabalho realizado pelas farmácias, 
elas operam informalmente, não sendo reconhecidas em leis ou 
políticas públicas. Como essas farmácias não estão regulamentadas, 
a sua legitimidade não é clara e seu acesso aos recursos naturais 
locais não está protegido. A Articulação Pacari pretende melhorar 
o reconhecimento das farmácias, fornecendo treinamento em 
melhores práticas, saneamento e gestão de plantas medicinais. Ao 
longo deste processo de modernização, os princípios fundamentais 
e tradicionais das raizeiras estarão sendo mantidos. As receitas e 
procedimentos foram registrados e organizados e as receitas ainda 
são compartilhadas abertamente com os membros da comunidade 
nos casos em que o remédio é seguro e simples o bastante para ser 
feito em casa.
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Até o momento, um curso de formação nacional e seis cursos de 
ensino locais de aproximadamente 200 horas de instrução cada 
foram fornecidos às raizeiras. Um dos principais resultados desses 
cursos foi o início da elaboração coletiva de critérios para controle de 
qualidade no preparo de remédios em farmácias comunitárias. Até 
hoje, esses cursos treinaram 249 mulheres e 28 homens, contribuindo 
para o fortalecimento técnico e institucional das organizações 
comunitárias e para a criação da proposta política “Autorregulação 
da Medicina Tradicional”, descrito em detalhe abaixo.

Autorregulação da Medicina Tradicional

A conformidade com a regulamentação de boas práticas de 
produção da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) é 
um processo custoso que foi concebido para beneficiar as grandes 
empresas farmacêuticas possuidoras de recursos necessários 
para realizar estudos de eficácia de seus produtos. Este é um 
processo com que a maioria dos grupos comunitários como a 
Articulação Pacari não pode arcar. A fim de superar este desafio, a 
Articulação Pacari desenvolveu seus próprios padrões para garantir 
a colheita sustentável e o controle de qualidade da produção de 
medicamentos de fabricação caseira. Este conjunto de normas 
chamado “Autorregulação da Medicina Tradicional” constitui a base 
para um curso de 200 horas fornecido às comunidades locais no 
treinamento das melhores maneiras de extrair plantas medicinais 
sem danificar o meio ambiente e de melhorar o seu processo de 
fabricação. A política é composta por três princípios de segurança 
fundamentais. 

O primeiro princípio de segurança define um padrão para a qualidade 
das plantas a serem utilizadas no preparo de medicamentos 
tradicionais. Como parte da implementação desse princípio, todas 
as 47 organizações comunitárias envolvidas adotaram técnicas de 
colheita sustentável de plantas nativas. 

O segundo princípio exige a adoção das melhores práticas no 
preparo da medicina tradicional. Os critérios para essas práticas 
foram definidos de forma colaborativa entre 39 organizações 
comunitárias e têm como objetivo aperfeiçoar a estrutura e as 
condições sanitárias das farmácias comunitárias onde os remédios 
são preparados. Isso é conseguido através de práticas de higiene 
rigorosas e da medição e pesagem precisas de todos os materiais 
utilizados na produção dos remédios tradicionais.

O terceiro princípio exige a identificação dos medicamentos 
tradicionais fundados no conhecimento tradicional passado entre 
gerações. Esse princípio deu origem ao desenvolvimento de um 
sistema único de registro do conhecimento tradicional chamado 

de “Farmacopeia Popular do Cerrado”, bem como de um livro com o 
mesmo título que cataloga os conhecimentos e remédios de quase 
262 curadores participantes na articulação. 

A Farmacopeia Popular do Cerrado

A Farmacopeia Popular do Cerrado é uma estrutura para registrar 
e gravar o conhecimento tradicional associado à biodiversidade. 
Esse sistema foi adotado pelas comunidades locais e curadores 
tradicionais como forma de salvaguardar os seus direitos de acesso e 
uso da biodiversidade do Cerrado e é baseado na pesquisa de campo 
realizada entre 2001 e 2005 nos estados de Minas Gerais, Goiás, 
Tocantins e Maranhão. Um livro elaborado a partir do conhecimento 
reunido foi publicado em 2009, da autoria de 262 raizeiros e 
raizeiras representantes das farmácias comunitárias. O livro inclui 
uma variedade de informações sobre a identificação das espécies, 
descrições dos locais onde as plantas podem ser encontradas e 
suas relações ecológicas, descrições das partes de cada planta que 
podem ser utilizadas em remédios, técnicas de coleta sustentável e 
informações sobre usos medicinais e toxicidade.

O “Farmacopeia Popular do Cerrado” pretende ser um precursor 
para o desenvolvimento de uma série de farmacopeias populares 
abrangendo diferentes biomas. A Articulação Pacari vê o 
desenvolvimento de sua farmacopeia como um instrumento 
político pelo qual se pode alcançar o reconhecimento social e 
político da medicina tradicional praticada pelas comunidades 
locais e povos indígenas. Além disso, a farmacopeia desempenha 
um papel importante na prevenção da biopirataria. Ter um registro 
detalhado dos usos medicinais tradicionais das plantas endêmicas 
do Cerrado afirma os direitos dos povos locais de acessar e usar a 
sua biodiversidade local e conhecimento associado e garante um 
grau de proteção ao abrigo das leis internacionais de propriedade 
intelectual. 

Produtos cosméticos ecológicos

A Articulação Pacari também tem apoiado o desenvolvimento de 
cadeias produtivas, com base em plantas nativas, para criar produtos 
comercializáveis e gerar empregos locais e renda. A articulação 
agora comercializa a linha de cosméticos ecológicos Pacari Cerrado, 
produzidos a partir de plantas encontradas na região. Os óleos da 
macaúba, pequi e gueroba são prensados a frio por um agronegócio 
comunitário conduzido por mulheres em Buriti de Goiás, utilizando 
matérias primas sustentáveis recolhidas pelos agricultores na região 
da Serra Dourada. O óleo de gueroba possui uma fragrância delicada 
e propriedades hidratantes e é usado para produzir uma gama de 
óleos corporais, loções hidratantes, sabonetes e produtos para o 
cabelo.

“Eu aconselharia outras iniciativas da comunidade a investir na conscientização dos direitos 
da comunidade ao livre acesso à biodiversidade e da importância de seu direito à soberania 

alimentar e à saúde.”
Citações - Sra. Lourdes Cardozo Laureano, Coordenadora da Articulação Pacari
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Impactos

IMPACTOS SOBRE A BIODIVERSIDADE
Desde os anos 1960 o Cerrado vem experimentando uma crescente 
degradação ambiental com grandes áreas de floresta sendo 
derrubadas para propiciar o cultivo da soja e a criação de gado. Esta 
conversão em larga escala em favor da agricultura é devastadora 
para a rica biodiversidade do Cerrado, bem como uma ameaça os 
meios de subsistência e tradições de comunidades e curadores que 
dependem dos recursos naturais do Cerrado para suas atividades 
diárias. Dessa forma, a preservação da biodiversidade da região e o 
bem-estar de suas comunidades tradicionais estão intrinsecamente 
conectados. As comunidades envolvidas na Articulação Pacari 
reconheceram isso e tomaram uma série de medidas para assegurar 
que suas atividades tenham um impacto mínimo sobre plantas 
medicinais na natureza.

O passo seguinte foi identificar espécies de flora do Cerrado que 
estavam ameaçadas de extinção para que lhes fosse dado um 
cuidado especial. Trabalhando a partir de uma lista abrangente de 
264 variedades de plantas distintas identificadas na farmacopeia, 
a Articulação Pacari estabeleceu um conjunto de critérios para 
identificar as dez espécies mais ameaçadas da flora. Neste conjunto de 
critérios se incluem plantas que precisam ser removidas após a coleta 
e plantas que estão em alta demanda comercial. Três das espécies 
mais ameaçadas identificadas foram: Echinodorus macraphyllum, 
usada para tratar hipertensão e inflamação; Macrosyphonia velame, 
cujos xilopódios são utilizados para o tratamento de condições 
inflamatórias e Peritassa campestre, cujo óleo da semente é utilizado 
para tratar gripe, dor e reumatismo. Com base nessa identificação, 
a Articulação Pacari estabeleceu orientações para monitoração e 
colheita sustentável dessas plantas.

Além de promover a exploração sustentável de plantas medicinais, 
a Articulação Pacari visa proteger outros recursos naturais utilizados 
na fabricação dos cosméticos. Com o apoio da Pacari, duas 
comunidades desenvolveram e implementaram planos piloto de 

gestão ambiental para as reservas protegidas que abrigam suas 
comunidades, gerenciando de maneira sustentável um total de 
120 acres dentro de áreas de conservação do Cerrado. Outras 
organizações comunitárias centraram-se na exploração sustentável 
de óleo de palmeira nativa (gueroba ou Syagrus oleracea Becc.) para 
uso em cosméticos que são vendidos como produtos de comércio 
justo. Em 2010-2011, os frutos de palmeira foram colhidos de forma 
sustentável a partir de 18 propriedades pertencentes a agricultores 
que possuem cerca de 20 hectares de terra cada um, incentivando 
a preservação da agro biodiversidade em uma área total de 360 
hectares na região. A promoção de farmácias comunitárias, cada 
uma com o seu próprio jardim de plantas medicinais, também reduz 
o volume de plantas que devem ser colhidas na natureza.

IMPACTOS SÓCIOECONÔMICOS
Mulheres e grupos marginalizados

A promoção da medicina tradicional é uma forma eficaz de apoiar 
a inclusão socioeconômica de comunidades marginalizadas e 
dos povos indígenas, muitas vezes os principais detentores de 
conhecimento tradicional. Neste contexto, a Articulação Pacari 
reúne organizações comunitárias que representam quatro povos 
indígenas (os Xakriabá, Pataxó, Aranã e Pankararu) e três grupos 
afro-brasileiros das comunidades de Cedro, Buracão e Jenipapo. 
As oportunidades de capacitação oferecidas a essas organizações 
comunitárias, assim como a possibilidade de participação na gestão 
da Articulação são igualmente estendidas a esses grupos sociais.

Dos participantes da Articulação Pacari, aproximadamente 90% 
são mulheres, muitas das quais se beneficiam das oportunidades 
de trabalho nas farmácias comunitárias. Aqueles que desejam 
participar nas farmácias comunitárias precisam passar por um 
curso de 200 horas de aula para aprender as melhores práticas no 
uso e no manejo das plantas medicinais do Cerrado. Estes cursos, 



baseados nas diretrizes da “Autorregulação da Medicina Tradicional 
“ estabelecidas pela Articulação, já treinaram 249 mulheres e 28 
homens até o momento.

O desenvolvimento da “Farmacopeia Popular do Cerrado” foi 
outra área de formação importante para as mulheres, onde 262 
representantes (60% dos quais eram mulheres), utilizando a 
metodologia de pesquisa popular, realizaram uma pesquisa de 
campo, gerando um registro coletivo do conhecimento tradicional. 
O livro resultante foi escrito usando o feminino “raizeiras” – ao 
invés do termo “raizeiros” mais habitual – em reconhecimento à 
contribuição majoritária por parte das mulheres para o projeto.

Saúde, emprego e renda

As farmácias comunitárias envolvidas na Articulação Pacari 
produzem e comercializam uma média de 40 tipos diferentes de 
remédios tradicionais. Essas farmácias funcionam como empresas 
autossustentáveis que geram emprego e renda para cerca de cinco 
mulheres cada, totalizando mais de 120 mulheres em toda a rede. 
Seu trabalho beneficia uma média de 7.300 pessoas por mês através 
do sistema comunitário de saúde e fornecimento de remédios à 
base de plantas medicinais tradicionais. Como esses remédios são 
frequentemente vendidos a baixo custo ou doados a quem não 
pode pagar, as farmácias comunitárias representam uma alternativa 
valiosa aos medicamentos caros para os membros das comunidades 
carentes.

Além de medicamentos, algumas organizações comunitárias 
envolvidas na Articulação Pacari usaram seus conhecimentos 
tradicionais para contribuir para a linha de cosméticos naturais da 
rede. A produção de sabonetes, óleos e loções corporais derivados 
do óleo de gueroba tornou-se uma fonte de emprego e renda para 
muitas mulheres em várias comunidades do Cerrado, também 

propiciando um cuidado especial na preservação da biodiversidade 
da região. A primeira leva de produção foi realizada em 2008, 
utilizando matérias-primas coletadas em 2007: 3.250 kg do fruto 
deram origem a 104 litros de óleo, que foram usados para produzir 
400 garrafas de 200 ml de loção. Em 2012, o volume de gueroba 
colhida havia aumentado para 15,5 mil toneladas, gerando uma 
receita de cerca de US$ 1.260 por mês em vendas de cosméticos.  

A Articulação Pacari providenciou o registro oficial da marca 
e adquiriu o equipamento necessário para a extração de óleo 
de gueroba, e incentiva ativamente as mulheres envolvidas a 
experimentar e a desenvolver novos produtos. Esses cosméticos 
estão sendo vendidos em mercados ao redor da região de Serra 
Dourada, Goiás, bem como pela internet. Em 2010-2011, a colheita 
da palma gerou um rendimento médio de cerca de US$ 50 para 97 
pessoas, principalmente mulheres, envolvidas nas várias fases do 
ciclo de produção. Aqueles que colhem os cocos tem um ganho 
estimado de cerca de US$ 85, enquanto os envolvidos na quebra 
dos cocos ganham cerca de US$ 70. No geral, em 2010-2011, a 
renda média por família, por safra, foi de US$ 150. Embora essa 
renda ainda seja relativamente baixa, o resultado é muito apreciado 
pelos colhedores, especialmente quando a safra gera renda durante 
a estação seca, quando a principal atividade de subsistência da 
produção de leite não gera rendimentos. A rede também está em 
processo de desenvolvimento de novas estratégias de marketing 
junto com a Central do Cerrado, uma organização parceira que tem 
como objetivo ajudar a abrir novos mercados, em especial para 
produtos de comércio justo.

IMPACTOS POLÍTICOS
Dois grandes desafios enfrentados pelos membros da Articulação 
Pacari são a marginalização do seu trabalho, devido à falta de uma 
lei nacional reconhecendo a prática da medicina tradicional, e a 
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degradação do bioma Cerrado, deixando as comunidades locais sem 
acesso às plantas nativas para o preparo dos remédios tradicionais. 
Para enfrentar esses desafios, a Articulação Pacari vem fazendo uma 
campanha ativa pelo reconhecimento das práticas tradicionais de 
medicina das comunidades rurais e povos indígenas. A esperança 
é que com isso, esses dois desafios possam ser superados através 
da obtenção do reconhecimento dessas práticas e os direitos dos 
curadores e das comunidades aos seus recursos naturais locais sejam 
reconhecidos e salvaguardados, o que, por sua vez irá encorajar a 
gestão sustentável desses recursos. Tal como está, a atual política 
brasileira de produtos fitoterápicos é focada principalmente em 
plantas exóticas. Até agora, o governo pouco tem se esforçado 
para promover o uso de plantas nativas brasileiras, marginalizando 
iniciativas comunitárias como aquelas apresentadas pela Articulação 
Pacari. 

Os membros da Articulação Pacari fazem um grande esforço para 
participar no desenvolvimento e implementação de políticas 
públicas relacionadas com as comunidades locais e a conservação 
do Cerrado, e, particularmente, na tentativa de alcançar uma 
convergência de interesses, uma vez que essas políticas tendem a 
ser tratadas de forma fragmentada por diferentes ministérios do 
governo federal. A Articulação Pacari incentiva a participação de seus 
membros na esfera de políticas públicas, fornecendo atualizações 
sobre a sua evolução, elaborando propostas e identificando líderes 
comunitários para participar de fóruns.

A Articulação Pacari é membro do Comitê Nacional de Políticas para 
Plantas Medicinais e Fitoterápicos, representando o bioma Cerrado. 
O grupo tem contribuído significativamente para as políticas 
estabelecidas pelo Comitê, pressionando com êxito a inclusão de 
uma diretriz que visa “aumentar a promoção e o reconhecimento 
das práticas populares no uso de plantas medicinais e remédios 
caseiros”. A Articulação Pacari também é membro da Comissão 
Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais, onde defende a garantia de acesso aos serviços de saúde 
que atendam às características socioculturais das comunidades 
locais. Além disso, o grupo participou da Comissão Nacional do 
Programa Cerrado Sustentável, coordenado pelo Ministério do Meio 
Ambiente e contribuiu para a elaboração do Programa Cerrado 
Sustentável, que implementa as políticas para o uso sustentável de 
plantas medicinais.

Também através de seu próprio trabalho, a Articulação Pacari está 
desenvolvendo um enquadramento legal com o objetivo de formular 
uma legislação específica para reger o uso de plantas medicinais 
populares e tradicionais. O foco central desse enquadramento é 
garantir que os direitos consuetudinários das comunidades locais 
para a prática da medicina tradicional do Cerrado estejam protegidos. 
A Pacari também está em campanha para o reconhecimento formal 
do comércio dos raizeiros e raizeiras do Cerrado como um elemento 
de “patrimônio cultural imaterial” na legislação brasileira. Para este 
fim, a Pacari desenvolveu um “Programa de Proteção”, que visa 
promover a parceria entre o Governo e as comunidades com intuito 
de proteger esse elemento do patrimônio cultural. Os principais 
elementos do programa incluem:

1. Apoio para a transferência de conhecimento para as gerações 
mais jovens através da criação da “Universidade Popular 
do Cerrado”. Esforços nesse sentido já se iniciaram através 
do fornecimento de treinamento extensivo aos curadores 
tradicionais. 

2. Desenvolvimento de legislação específica para o uso de plantas 
medicinais populares e tradicionais. 

3. Reconhecimento dos direitos de autodeterminação dos 
curadores tradicionais e raizeiras.

4. Desenvolvimento contínuo da “Farmacopeia Popular do 
Cerrado”. 

5. Inclusão de remédios caseiros no mercado local e através de 
vendas diretas pelas raizeiras.

6. Fortalecimento da auto-organização da raizeiras e curadores do 
Cerrado. 

7. Adoção de medidas eficazes para preservar o bioma Cerrado por 
meio de seu uso sustentável. 

8. Proteção dos direitos coletivos das raizeiras (e raizeiros) e seu 
conhecimento tradicional associado ao uso da biodiversidade 
do Cerrado. 

9. Demarcação de áreas para a coleta comunitária de plantas 
medicinais (ou seja, reservas extrativistas para raizeiras).

A Farmacopeia é também uma ferramenta para influenciar a política, 
uma vez que tem sido usada para impulsionar o reconhecimento 
social da medicina tradicional praticada pelas comunidades locais e 
povos indígenas. A Farmacopeia foi reconhecida pelo Ministério do 
Meio Ambiente como uma ferramenta técnica para a implementação 
da Convenção da Diversidade Biológica (CDB) no Brasil; o livro inclui 
um prefácio do secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério 
do Meio Ambiente. 

O grupo também tem feito muito para aumentar a visibilidade da 
arte do Cerrado e apresentou um requerimento solicitando que a 
mesma seja reconhecida como parte do “Património Cultural de 
natureza espiritual” do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico do Ministério da Cultura. O objetivo seria o de garantir a 
preservação da própria “arte de cura”, contribuindo ainda mais para 
manter a transferência de conhecimentos tradicionais associados à 
biodiversidade. 

A Articulação Pacari também acredita que é importante estar 
informada sobre os acordos internacionais relevantes para reforçar a 
sua participação política. Neste contexto, a rede foi apresentada como 
membro da delegação brasileira na Décima Conferência das Partes 
(COP 10) na Convenção sobre Diversidade Biológica em Nagoya, 
Japão, 2010. A Articulação Pacari também solicitou credenciamento 
como organização de consultoria para o Comitê Intergovernamental 
para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Imaterial da Organização 
das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). 
A Articulação Pacari tem a intenção de solicitar que a “Arte dos 
Curadores” seja incluída na Lista de Salvaguarda Urgente da UNESCO 
e que o livro “Farmacopeia Popular do Cerrado” seja designado 
como um “Boas Práticas de Salvaguarda”. Nesse meio tempo, o 
recebimento do Prêmio Equatorial 2012 proporcionou uma grande 
visibilidade para o trabalho da Articulação a nível internacional e 
tem tido repercussões benéficas em seu trabalho, especialmente na 
contribuição para a formulação de políticas públicas.
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Sustentabilidade e Replicação

SUSTENTABILIDADE
Desde a sua criação em 1999, a Articulação Pacari recebeu o apoio 
de várias organizações e agências governamentais para a realização 
de atividades como encontros, intercâmbios, cursos e pesquisas, 
bem como para a produção de publicações. A principal estratégia 
de sustentabilidade do grupo se baseia na descentralização e na 
preservação da autonomia das organizações comunitárias que o 
compõem. Desta forma, mesmo não havendo fundos suficientes 
para um projeto coletivo, as organizações comunitárias individuais 
continuam a existir e podem realizar projetos e intercâmbios 
entre si. Por exemplo, as farmácias comunitárias representadas 
na Articulação Pacari continuam a funcionar como empresas 
individuais autossustentáveis. No entanto, o fornecimento contínuo 
de capacitação em diversas áreas é fundamental para garantir tal 
resultado. A autonomia dessas organizações comunitárias é evidente 
em suas habilidades individuais para criar e comercializar os seus 
medicamentos tradicionais. Dez dessas organizações comunitárias 

têm tomado a iniciativa de levantar seus próprios fundos para 
gerenciar projetos, o que melhorou tanto a sua capacidade de 
produção quanto sua visibilidade, criando oportunidades de 
compartilhar seus conhecimentos com outros grupos. 

A Articulação Pacari pretende expandir ainda mais suas estratégias 
de sustentabilidade através do desenvolvimento de produtos sob 
o rótulo “Pacari Cerrado Eco-Produtos” que seriam adaptados para 
o mercado de comércio justo. Um exemplo disto é a sua linha de 
cosméticos à base de óleo de palma. Esta estratégia está sendo 
desenvolvida em parceria com a Cooperativa Central do Cerrado e a 
Articulação Pacari espera em breve poder expandir a comercialização 
desses produtos e englobar mais organizações comunitárias.

REPLICAÇÃO
A Articulação Pacari pretende expandir seu trabalho e sua 
mensagem para comunidades que trabalham em outros biomas 
fora do Cerrado que também estão se esforçando para preservar 
o conhecimento tradicional e defendendo o seu direito de exercer 
a medicina tradicional. Essa ambição se refletiu na criação de uma 
rede nacional, formada durante a Cúpula dos Povos paralelamente à 
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 
(Rio +20), em 2012, chamada de rede “Biomas Medicinais”. Esta rede 
é composta de cinco iniciativas comunitárias representando cinco 
diferentes biomas do Brasil: o Cerrado, o Pantanal, a Mata Atlântica, 
a Caatinga e as planícies dos Pampas. Seus principais objetivos 
são os seguintes: influenciar as políticas públicas para garantir os 
direitos consuetudinários das comunidades locais para a prática de 
medicina tradicional; defender uma legislação específica sobre o 
uso de plantas medicinais tradicionais; conseguir o reconhecimento 
legal de remédios tradicionais como válidas práticas comunitárias 
de saúde; e registrar os usos tradicionais de plantas medicinais na 
forma de farmacopeias populares. A ideia é que cada bioma formule 
a sua própria farmacopeia, modelada a partir do exemplo da Pacari 
Cerrado.
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A Articulação Pacari também faz um esforço para promover a troca 
de conhecimento através de reuniões e workshops a nível local, 
regional e internacional. Um desses eventos, a 4ª Reunião Anual 
de Parteiras e Curadores do Cerrado, teve a participação de cerca 
de 500 pessoas. A articulação também frequentemente apresenta 
seu trabalho em eventos governamentais e da sociedade civil. 
Recentemente, por exemplo, participou do Encontro Nacional 
de Diálogos e Convergências de Agroecologia, Saúde e Justiça 
Ambiental em que mais de 300 agricultores familiares estavam 
presentes. Enquanto isso, as farmácias comunitárias da Articulação 
Pacari são regularmente visitadas por outros grupos comunitários, 
escolas, universidades e ONGs. Ultimamente, quatro dessas 
farmácias receberam a visita de representantes do Centro Uruguaio 
de Tecnologias Adequadas (CEUTA).  

PARCEIROS
A Articulação Pacari tem parceria com uma série de organizações 
que atuam no bioma Cerrado, incluindo:

• O Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN) (instituição de 
acolhimento nacional para o programa implementado pelo PNUD 
- Programa das Pequenas Subvenções do Fundo Mundial para o 
Ambiente (GEF - SGP)): A Articulação Pacari teve vários projetos 
comunitários aprovados pelo SGP e recebeu uma doação de US$ 
50.000 para ajudar a financiar o seu trabalho. Esse subsídio foi 
essencial para fortalecer os laços entre as diversas organizações 
comunitárias que formam a rede. Vários desses grupos 
comunitários têm usado esses recursos para implementar 
pequenos projetos administrados independentemente, 
relacionados ao uso tradicional e manejo sustentável de plantas 
medicinais nativas do Cerrado, bem como realizar pesquisas 
e para o desenvolvimento do produto em suas farmácias 
comunitárias. A Articulação Pacari forneceu orientação e 
assessoria técnica a estas organizações comunitárias. O ISPN 
também fornece aconselhamento e apoio ao projeto político 
da Articulação Pacari: “Autorregulação da Medicina Tradicional”. 

• A Fundação Luterana de Diaconia (FLD): A FLD é uma 
entidade ligada à Igreja Evangélica Luterana, que trabalha no 
desenvolvimento comunitário, apoiando grupos e projetos em 
todo o Brasil. A FLD apoia a Articulação Pacari através de um 
projeto focalizado no fortalecimento institucional.

• A Cooperativa Central do Cerrado: Essa cooperativa de 
organizações comunitárias auxilia comunidades no acesso 
ao mercado de comércio justo. Atualmente, a cooperativa 
está ajudando 35 organizações comunitárias a desenvolver 
atividades de geração de renda a partir do uso sustentável da 
biodiversidade do Cerrado. Os produtos incluem alimentos, 
artesanato, cosméticos e óleos vegetais. 

• A Coordenadoria Ecumênica de Serviços (CESE): A CESE é uma 
entidade cooperativa que atua em todo o Brasil apoiando 
organizações comunitárias que trabalham no desenvolvimento 
comunitário, comércio justo, uso sustentável da biodiversidade, 

educação de crianças e jovens e empreendedorismo social. A 
CESE apoiou a Articulação Pacari em dois projetos que ajudaram 
na criação e publicação da “Farmacopeia Popular do Cerrado”.

• A Secretaria de Agricultura Familiar do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (SAF / MDA): A Secretaria de Agricultura 
Familiar apoia o empreendimento gueroba da Articulação 
Pacari, utilizado na fabricação de cosméticos e outros produtos 
naturais.

• A Associação de Promoção ao Lavrador e ao Menor em Turmalina 
(APLAMT): Essa associação presta apoio técnico, logístico e 
de gestão para projetos que estão sendo realizados pelas 
organizações comunitárias representadas pela Articulação 
Pacari.

• A Rede Cerrado: Essa sociedade civil foi fundamental para a criação 
da Articulação Pacari, que por sua vez, continua a desempenhar 
um papel ativo dentro dela (a Pacari foi recentemente eleita 
para o cargo de vice-coordenadora no âmbito da Rede Cerrado.) 
A rede congrega organizações de sociedade civil que atuam na 
promoção do desenvolvimento sustentável e conservação do 
Cerrado. São mais de 300 organizações representadas, incluindo 
trabalhadores rurais, extrativistas, indígenas, quilombolas, 
raizeiros, quebradeiras de coco e pescadores, entre outros. A 
diversidade de sua sociedade é, sem dúvida, o maior trunfo da 
articulação.

• Em 2002, a Articulação Pacari recebeu apoio fundamental 
da Rede de Plantas Medicinais do Cone Sul (região geográfica 
composta pelas zonas mais meridionais da América do Sul), 
apoiada pelo IRDC International Development Research Centre 
(Centro Internacional de Desenvolvimento e Pesquisa) do Canadá. 
Outras redes com que a Pacari já trabalhou incluem a Rede de 
Intercâmbio de Tecnologias Alternativas, com sede em Belo 
Horizonte e a Rede de Plantas Medicinais da América do Sul. No 
momento, uma parceria está sendo desenvolvida com a Casa 
Verde, uma ONG de Brasília que gerencia fundos públicos para 
projetos realizados com o governo federal.
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• Pacari Network website: http://www.pacari.org.br/ 
• ‘Pharmacoepia of the People of the Cerrado’: http://www.pacari.org.br/farmacopeia-popular-do-cerrado/livro-farmacopeia-popular-

do-cerrado/
• Pacari Network. Magical moisturizing beauty products made from Gueroba. Produced with the UNDP-implemented Global Environ-

ment Facility Small Grants Programme and progreso network. http://www.biodiversity-products.com/media/documents/products/84f
4c0b298e54508200e58aaec7b49d8.pdf 
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